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INHOUD VAN DIT STUKi

ZESDE AFDEELING.

LXV. Hoofdst. J}e Eigefifchappen der
Zee-Gewassen in ’t algemeen. liet
Denkbeeld , dat zy Planten wa-
ren , allengs veranderd in ’t Ge
voelen , dat fommigen Woonplaat
fen van Polypen of dergelyk Zee
Gewormte

, door dezeiven gefabri^erd j anderen -Plantdieren 7^yn

Rangfchikking van de Zee -Gewas
fen in ’t algemeen, en van de Steen
agtige in ’t byzonder. Bladz,

LXVI. Hoofdst. Befchryving van ’t Ge-
flagt der Pïpkoraalen

, waar on-
der het Roode

, dat van fommigen
Orgel - Koraal gewoemd worrft , de
voornaamjie plaats bekleedt. —

LXVII. Hoofdst. Befchryving van ’t Ge-
flagt der Madreporen . anders
ook wel Sterrekoraalen genaamd ^on-
der welken de Scerre - Sceenen en
Zee- Paddeftoelen , het Witte Ko-
raal, enz. begreepen worden,

LXVIII. Hoofdst Befchryving van ’t Ge-
flagt der MiLLEPouErr

, dus wegens
ae menigte van fyne Ciaaties, waar

doorboord zyn, en anders
ook wel Kalk - Koraalen genaamd.

LXIX. Hoofdst. Befchryving van ’t Ge-
flagt (fer CiïLLvpoREN , dat het
Puimfteen - Koraal

, den Spons-
steen en meer dergelyke Zelfjtandig-
heden begrypt.
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LXX. Hoofdst. D«Eigenfchappenrf«r

DiERpr.ANTKN en Plantdieren
in ’t algemeen, hunne Onderfchei-

ding, Rangfchikking en Kenmerken

der Gejlagten. Bladz. aiö

LXXl. Hoofdst. Befcliryving van 't Ge-
llagt der Edele Kokaalf.n

,
waar

in het Konings- Koraal, de Leed-

jes -Koraalea, en het %o vermaarde

Bloedkoraal, vervat zyn. —— 232

LXXII. Hoofdst. Befcliryving van ’t Ge-
ilagt der Zee- Heesteren , anders

ook wel Zee-Boomcn genaamd of

Hoorngewasfen , ah die van eene

Hout- of Hoornastige natuur en
buigzaam zyn.

LXXIII. Hoofdst. Befcliryving van ’t Ge-

ilagt der Alcyoniön , waar in die

men Ballen , Appelen , Vygen
noemt , de Zee - Hand ,

Gevinger-

de ,
fcopmagdg Getakte en andere

Lighaamen van een voos Gejtel, als

uit Zee -Schuim bejlaande.

LXXIV. Hoofdst. Befcliryving van’t Ge-
flagt der Sponsen , of Sponsge-
wa'sfen , waar vanfommigen Kloot-

rond , anderen Waaijeragtig plat ,

Buisagtig hol , Gevingerd of in

yeele dunne Takjes verdeeld zyn

,

enz.

iXXV. Hoofdst. Befcliryving van 't Ge-
flagt der Korstcewassen.

LXXVI. Hoofdst. Befcliryving van ’t Ge-
flagt der Ptpoewassen.

LXXVII. Boofdst-

B

efcliryving van’t Ge-
flagc der Kouaalmossen.

294

369

419

470

484

504
LXXVIII. Hoofdst. Befcliryving van ’t Ge-

flagt der KoualLynen
,

die in

Blaas- en Cel - Korallynen onder-

fclmden worden, 59.0
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AANWYZING der. PLAATEN,
en der Bladzyden,

alwaar de Figuuren aangehaald of befchreeven worden.

Plaat CXXVI. Afbeelding van

Pypkoraal enZee-Kam»

pernoeljes. tegenoverBhiz. Sip.

Pig. 1. Geboogen Pyp • Koraal, bl» $3— 2. Sponsagtig Fypkoraal met

de Wormpjes. bl. pS
3" Scheef gegroeid ly p'er-

diepingen. bl. gs

— 4. Zee-Mol-Slak. bl. 121

— 5. Perkfteen. . bl. laö-

Plaat CXXVIL Afbeelding van

.M ADREPORE N. 127

Fig. I, Steen- Am aranth. bl. 128— 2. Steen • Zwam. bl. i3o

— 3. Zee .Honigraat, bl. 131

— 4, Gejlempelde Sterrefteen

of Zonneftccn. bl, 141

5. Orgelfteen. ^45

Plaat CXXVIII. Afbeelding van

Madreporen.
I. Kruidnagel - Gewas. bl, 151— 2, Steen - Anjelier. bl, 16

1

— 3. Endivie - Koraal. hl. i6z

Plaat CXXIX. Afbeelding van
Madreporen,

Pig. I, Kruidnagel - Koraal. j;,— 2. Wit Maagde. Koraal, bl. 163
3

15Ï

163

Pig.
j



Fig. 3- Wit Koraal met Dopjes. W. i6s?— 4 ' Westindifch Rooze»
kleur - Koraal. il, 170

Plaat CXXX. Afbeelding van
Milleporen. over Bladz. 177

Fig, I. Suiker - Koraal m een

Hooren gegroeid. bl. 178— 2. Platagtig getakte Mille»

pore. . u. 188—
• 3. Manchet van Neptunus.

• • .hl, 194— 4. Tralie - Koraal, M. ig^— 5. Kant- Koraal. hl. 197
6. Kalk* Koraal. bl, 203— 7. Puimftcen. Koraal, vrr*

groot. . hl. 209

Plaat CXXXI. Afbeelding der

Edele Koraalen.

Fig. I, Konings • Koraal «jei 231»

Wortel, .. bl, 240
2. Fyn Leedjes -Koraal, hl, 243— 3. Rood Leedjes . Koraal,

vergroot, hl. 253—_ 4. Bloed - Koraal ot zyn

Rots. . bl, 2Ö4

Plaat CXXXII. Afbeelding van

Xee-Hf.esteks,

Fig, I. Be Zee -Veder. Gorg,

I
Vertieillaris. hl, 309

-— 2. De Zee - Bezem. G. f^er-

rucofa. hl,
'5'>i

i— 3. Gedoomde Zee- Heejier.

G. Murkata, hl, 334

•— «è5



Pig- 4 * ^Oïtüza Zee-Heester, G,

Por$Ja. hl. 335
•— 5» Zee Wilg. G. Anceps. hl, 345

Plaat CXXXIII. Afbeelding van

AlcyoniSn, tegen over Bladz. 373
Fig» I. Boomagtig Alcjonie. "hl. 374

• 2. Pen-agtige. hl. 38 (J— 3 - Sponsagtigc. hl. 394
'— 4» Klootronde of Zee - 0-

ranje- Appel. bl. 404

Plaat CXXXIV» Afbeelding van

Pig. I. Lilagtige Alcjonie. n. 415—> 2. Pyp-Spons ecnZee*

Uoo&zr Jamengegreeid hl, 433
Plaat CXXXV. Afbeelding van

Sponsen,
Pig. i, T)e Zee-Handichoen van

W, 441— 2. Zwarte W. 445—- 3. Zlarde ofBokken» Spons, hl. 445
4 - Oogjes - Spons. hl. 454

Plaat CXXXVI Afbeelding van
Korst- en Pypgewassen.

Fig. I. Bmdèladerig Korstge-

- hl. 472— 2. Mosagtig,op2«.iï«y. M. 480— 3. Onverdeeld of ongetakt

Pypgewas.

-— 4» Genaaield- of Zee Navel.

415

441

Plaat



Plaat CXXXVII. Afbeelding van

KORAALMOSSENenKo.
RALLYNEN. . tegen over Bhdz* 50^

Pig. I. Winkel - Koraalmos van

CeyIon. W. 510—
' 2. Penfeel - Koraalmos. U, 517—
• 3. Zee - Ruy - Korallyn ,

vergroot. hl, 518— 4. Sikkel - Korallyn
,

vité

groot, &c, . . , hl. 547
hegroeid met Klim «op Ko>

rallyn. ; . U. 557

e« Fluit -Korallyn. W. 559

Plaat CXXXVIII. Afbeelding

van Korallynen, — . j-ö?

Fig, I, Draad -Korallyn. S.Di»

ebotoma, met de Polypen

en Blaasjes of Eijernes-

ten , Jlerk vergroot. hl, 567
— 2. Vogelkop -Korallyn, S.

.Avicularia , de Aatuur-

lyke grootte <voysien de

Sterretjes aan, hl. 58f

3, Kruipend Cel - Koral-

lyn. S. reptans , Jlerk

vergroot, , tl. 589



BESCHRYVING
DER

D i É R È N.

ZESDE AFDEELING.
V LXV* HOOFDSTUK.

De Eigenfchappen der ZEE-OEwAssninr in

’t algemeen. Het Denkbeeld , dat zy Plasten

waren i allengs veranderd in 't Gevoelen^ dat

fommigen derzelven Woonplaatfen van Poly-

pen cf dergelyk Zee -Gewormte ^ door dezelveri

gefabriceerd; anderen Plantdieren zyn. Rang-

ichikking van de Zee - Gewasfen in ’t alge-

meen en van de Steenagtige in ’t byzonder.

^AAé0^nder die Schepzelen of Voortbreng-

O ^ zeis der Natuur , welke my nuf

C })* nog in het Ryk dcr Dieren te be-

fchryven ftaan, heeft LinnjEds
een zeer fyne onderfcheiding gemaakt. Hy
verdeelt dczelven,naamelyk, in Lühophyta en
Zoöphyta ;

welke den Vierden en Vyfden'

Rang uitinaaken in de Klasfe der Wormen.’

De eerstgeraelden zyn Kalkagtige Samen-

groeizels , die eene Plantagtige Structuur heb-

ben of als Planten opfchieten >
geformeerd

A door
ié DllI,, XVII. STUK,



£ Eigen- SC iïappkn

VI. door zekere Wceklyvige Dieren. D'e anderen

^Lxv" oogfcliynelyke Planten
,
met een Dieiiyk

Hoofd Leven begaafd ; of Dieren, die in groeijjng

STOK. én deelbaarheid overeenkomen met de Planten.

Deeze Eigenfehappen zal ik nadëi- ontvou-

wen , wanneer ik van ieder in byzonder

fpreek. Men begrypt, onder de Liefhebbers,

de eersten altemaal , en van de zeer

veelen , onder den naam van Zee* G E W A S-

SEN. . Dit is de reden , dat ik hier in ’t al-

gemeen zal letten op den oorfprong van die

benaaming^, en_oriderzoeken of 'dezelve te

behouüen dan te verwerpen zy ; geevende ten

dien einde de Historie op der Ontdekkingen

van deeze Eeuw , welke het denkbeeld der

Ouden grootendeels hervormd hebben, bene-

vens de Aanmerkingen der genen
, die deeze

Hervorming met alle magt te keer gaan, om
zig te houden aan het oude Gelóóf,

Naams- “C Kruidkundigen der voorgaande Eeuvvdn
j

oitfptong. niets aan hunne opmerkzaamheid ontglippen

Jaatende ,
dat flegts den fchyn hadt van te

behooren tot het Ryk der Planten, bcfchree-

ven ook zorgvuldig, onder dien naam, alle

Samengroeizels uit de Zee, hun voorkomen-
de, ’t zy die van eene taaije, Lederagtige

Vezelige of Vliezige , van eene Poreuze cn

Celluleuze , van eene Houtige, of van eene

Kalk- en Steenagtige natuur vraren. Aan-

gaande deeze laatlten , evenwel , heeft D i o s-

cORiDEs getvvyfeld, zeggende: ,, Het Ko-

,3 raai,



DER Zee - Gewassen. 3

5j raai , dat fommigen Steenboom genoemd VI.

„ hebben, een Zee- Plant te zyn” (’^).

Dodon^üs bepaalt, in zyne voorftelling Hoof ri-

der Koraalen dien aangaande niets; doch van stuk»

de Sponfen en Alcyoniën
, welken hy onder

den naam van Zoöphyta aanhaalt, fommigen
de gedaante van een Hertshooren , anderen
van een Handfchoen of van iets anders heb-
bende

, en altemaai van eene vooze byna
Steenagtige Stoffe gemaakt; zegt hy: „ Dan
„ daarom behoorcn zy eigentlyk by de be-

fchryvinge der Kruiden niet
, ende al zd

ij wel zoude men dc Steenagtige Zee- Kam*
„ pernoeliën, in ’t Latyn Fungi MariniSa^cei,

s, en de Houtpaalen in Steen veranderd, en

„ dergelyke dingen, hier mogen ftellen” (f).
Tournefort, niettemin, die in ’t laatst
van de Zeventiende Eeuw fchreef, draafde
’cr mede door. Hy laat, in zyn Kruidkundig
Samenllel, de Koraalmosfen op het Wier eri

Zee-Ruy (^Iga ö’ Fucus)^ en op de Ko-
raalmoslën f het Koraal, de Madre-
poren, Lithophyten

, Sponfen* Alcyoniën^

vol'

(*) Oper, Lib. V. Cap. 139. T.' 3.'

«srij tnn t'wMTMy Som fut ettiti

itHMot. ’t Welk in t Latyn das vertaald is. Coraló

Hum
, quod aliqui Litbodendrum qppetlarunt, MarU

nam esje Plantam conjlat,

(tJ Zie zyn Kruidboek op de laatlle Bladzyde,

Jö a
It DkEL. XVII, STriK,



4 Eigenschappen

VI. Volgen; van welke allen hy ieder op zig zel-

ArniEL. ve zegt, dat het Planten zyn (*)• heeft

LXV,
^QQ2,e Voortbrengzels van de Zee den

*TüK, naam doen geeven van Zee - Gewasjen,

Daar fteekt, inderdaad, niets ongerymds in

die benaaming. Wy zyn gewoon aan alles

wat groeit den naam te geeven van Gcirflx:

doch wel allermeest en eigenst, wanneer het

als de Planten of Boomen groeit. Zodanige

I.ighaamen, derhalve, die men in de Zee ge-

groeid of groeijende vondt , mogten te regt

den naucï' voeren van Z©e-Gewasfeo.

deedt hier toe niet ,
of dezelven van eene

weeke ,
harde ;

taaije , broofche ; Leder-

Hoorn-Hout- of Steenagtige natuur waren.

Maar, als het ’er op aan kwam, om te vraa-

gen , of deeze Gewasfen tot de Kruiden be-

hoorden , dan fcheen het ontbreeken van Bla-

den, Wortelen, Bloem en Zaadeo, alleen ge-

noegzaam, om dezelven daar van uit te flui-

ten.

ïiantaar-
beroemde ToUrnëforï heeft z?g

tige derhalve veel moeite gegeven, om de Plant-

aartige groeijing der Zee - Gewasfen
, of Zee-

T o
>'

T
Planten (Plantes Marines')

, gelyk hy ze in ’c

'algemeen noemt , te verklaaren. Dewyl hy

de eerfte en mooglyk ook de laatfle was , die

zulks deedt , zo zal ik hier een gedeelte in-

voegen van zyne Waarneemingen omtrent de

Plan-

(*) ïnfiitwmt BitsfiUau Clasfis XVlt»



DER ZeE-Ge WASSEN $

Planten f die in de Grond der Zee groeijen (t)*
^Hy onderfcheidcze in vierderley ;

of weeke en ‘ lxv. '

buigzaame
; of harde als Steen ; of Houtige Hocrn-

niec eene zagte Schors ; of die van buiten

hard en van binnen zagt zyn. Onder de eer-

ften zyn ’er die Bladen hebben, gelyk de Fu~

cus en cenige Soorten van Corallinis

;

of geen

Bladen
,
gelyk de Sponfen en fommige Alcyo-

niën : onder de Steenagtigen begrypt hy de
Koraalen

, Madreporen en Zee-Paddeftoelen;
tot de Houtigen behooren , volgens hem , alle

de Soorten van Lithophyion: van de laatften

brengt hy die Alcyonie, welke naar een üran- '

je -Appel gelykt , tot een voorbeeld by. Dan
fpreekt hy aldus.

,, Alle deeze Planten worden op eene ge-

,, heel andere manier gevoed dan die op de

„ Aarde groeijen. De geheele Wereld weet

,

s 5 dat deeze laatften Wortels hebben , die het

,, Voedend Sap inneemen , waar mede de

,, Poren des Aardryks gevuld zyn, en deeze

„ Poren zyn als zo veele kleine bewaarplaat-

fen
, gefchikt om 'er een dieqltig Voedzel

j,
aan te verfchalFen. Het fchynt, in tegen-

j, deel) dat de Grond der Zee niets doet dan

5, de Zee • Gewasfen onderfteunen. Zy zyn

,, vast tegen de Rotfen aangehecht. Zy groei»

jen

(t) Oblcrvnttons fiir ks Kamei, qui naislênt dans Ie

ïond de la Met. de PAc»d, R, Sfiinc, de
1700,

A 3
i.deïl. rvii, STi'n,



6 Eigenschappen

Afdeel.
IXV* «

IIOOFD’ 55

STUK,
?>

39

93

99

93

39

93

3>

99

33

33

93

?>

33

39

93

9f

33

39

Zïe 93

XVI.
STUK, ”

blsdZf* 33

99

39

93

33

93

3 >

jen op zeer harde Keyfteenen, op Schul-

pen en op alle Lighaamen ,
die in de diep-

te der Wateren voorkomen. Het gedeel-

te , dat ’er dezelven aanhecht, kan ’er geen

Voedzel van ontvangen
;
dewyl het niet

dan geplakt is op de Oppervlakte van Lig-

haamen die zeer hard , zeer vast en zeer

droog zyn, gelyk Klippen, Keijen en Schul-

pen. Dus zyn ook de Wortels van dit flag

van Planten ,
niet geformeerd zynde om haar

Voedzel te gaan zoeken in de Poven der

Lighaamen die haar onderfteunen , door-

gaans niet Vezelig noch Haairig , maar

meestal uitgefpreid gelyk een Plaatje of

Blad , het welke
, met eene taamelyk bree-

de Oppervlakte, de Lighaamen ftyf omvat,

waar op zy oirfprong genomen hebben.

Theophrastus hadt eenige reden om
te zeggen , dat de Zee - Planten geene

Wortelen hebben, maar dat zy opgelyke

manier aan den Grond der Zee gehecht

zyn , als de Lepas , een Schulp , in ’t

Franfch Bokken -Oog genaamd*, waar van

het Dier zo vast geplakt is aan de Rotfen,

dat men het ’er niet af kan krygen dan met

de Punt van een Mes onder de -Schaal te

te lleeken. Onder alle de Zee- Oewasfen ,

die ik waargenomen heb ,
is 'er eigentlyk

geene , dan de Madrepora ramofa van 1 m-

PERATüs, waar van de Wortels Vezelag-

tig zyn ,
en deeze Wortels dringen maar

wei-



der Zee. Gewassen. 7

weinig in de Toren van haar ïtcunzel; het V'I*
,

j) zyn veeleer als zo veel Touwetjes, op

j. Oppervlakte der Keijen geplakt, die dezel-

H

oofd-

s> ven ftyf omvatten, om bet overige .van de

j» Planten wel vast te zetten.

31 De Zee-Gewasfen, defhalve , hun Voed-

33 zcl niet vindende op de Lighaamen, daar
33' zy geboren worden, moeten hetzelve van
3,- elders bekomen , en daar is veel reden om
3, te denken , aac zy gevoed worden door die

3, Zoutige, Vette, Lyraerige en naar Lil ge-

j, lykende Slibber
, waar mede de Grond der

3, Zee bedekt is , en welke men , by laag

33 Water , duidelyk gewaar wordt , door de

33 glibberigheid der Stranden , daar bet Water

„ afgcloopen is ; zo dat men ’er naauwlyks

3, op kan gaan. Deeze Slibber is een Zetzcl

>3 van het
'

Lymigfte en vetfte uit het Zeewa-

55 ter , dat ’er geduurig in doorzakt even als

33 in zoet Water gefcliiedt , dat men in Va-

,, ten houdt, formecrende dus een Iborc van

„ Modder, die men noemen kan Terra Ada-

3, mica, tot voortbrenging van Planten zeer

3, bekwaam. Ook mag men wel gelooven ,

3, dat
,

buiten en behalve de groote menigte

j, van Visfehen en Planten , die geduurig in

33 de Zee fterven en verrotten
, de Lugc ook

,, iets toebrengt tot vermeerdering van de

3, gedagte Slibber ;
alzo de Waarneeming

3, leert
, dat dit flag van Aarde veel over-

5, vloediger is in Vaten , die flegts met een

A 4 „ Lin-
I. Oeil. XVir. STUK.



VI.
4-fDEEt..

i.xv.
Hoorn-
exuK.

S Eigenschappeh

J, Linnen Doek toegedekt, dan die digt ge-

„ floQten zyn.

„ De Slibber , die zig op den Grond det

,, Zee bevindt, verfchafc dan het voornaam-

,, fte Voedzel aan de Zee - Gewasfen , en di^

„ Vpedzel kan ’er niet dan van buiten in-

,, komen , dopr in de Foren van derzelvef

5, Wortelen of zelfs van derzelver Stam-

,, men , in te dringen. Men ontdekt de ftrek-

„ king der Vezelen van deeze Wortelen in het

„ Koraal , in verfcbeide. Soorten van Madre-

„ poren en Lithophyten. Daar is zelfs eeni-

ji,
ge waarfchynlykheid, dat d’e Tartpagtige

„ Schors
, met welke de Koraalen bekleed

„ zyn

,

dient om eenig voedend Sap te fil-

,, treeren en te verfchafFcn ; even als het

,, Dons der Planten , die op zeer drooge

,, plaatfen groeijen , haar cenige verkwikking

„ fchynt toe te brengen.

„ Het Geweefzel der weeke Zee-Gewas-

„ fen, gelyk de Soorten van Fucus, fchynt

„ niet veel van dat der gewoone Planten te

„ verfchillen. Dat der Sponfen vertoont zig

,, in de ecrfte opflag zeer byzonder; doch,

,, al? men ’t zelve zorgvuldig nagaat , dan

„ fchynt het dat zy allecnlyk daar in ver-

,, fchillen van dp andere Planten, dat haar

,, Netswys Geweefzel geheel bloot is
, ter-

,5 wyl
, in de gewoone Planten, de Maazen

,, van dit Net gevuld zyn met een Vleezige

zelfilandigheid, niets anders zynde dan een

„ Sap^



DER 2 E E»G EWASSEN. P

Sap , in de Celletjes van dit Geweefzel
^
VL

verdikt. Wonderlyk fraay vertoont dit

„ Netswyze Geweef?;el zig in de Zee-Waai- Hoofd-

sj jers, als ook in de Efcara’Sy waar van ik stuk.

j, ’er éénc heb , die in Geweefzel niet vaq

,, de Spons verfchilt ,
dan doordien zy de

„ hardheid heeft van Hoorp.

„ De Voeding der Zee • Gewasfen , die zp

,, hard als Steen zyn, valt zeer mociclyk te

.. verklaaren , inzonderheid ten opzigc van

,, de genen , die geene aanhechting hebben ,

„ gelyk de Muts van Neptunus. Men vindt,

,, echter. Tanden van Dieren, Hoornen en

„ Houten, gelyk het Yzer-Hout, die moog-

„ lyk niet minder hard zyn. ’t Is te denken

,, dat zy gevoed worden doqr eenig Sap,

„ ’t welk het Zee -Water, waar in zy ge-

„ duurig zyn , in haare Foren brengt. Wy
,, zien dat zekere Steenen, veel harder dan

„ de Zee Paddeftoelen , daar wy van fpree-

5, ken; geheel afgefcheiden van andere lAg-

„ haamen , daarom niet nalaaten te groeijen

„ door behulp van de Lugt en Fegen. Ik

„ heb een zeer harde Key, die, op den Grond

,, der Zee groeijende, een gedeelte van een

,,
Hooren omwonden heeft : terwyl het waar-

,, fchynlyk is , dat die Steen in de Zee ge-

„ groeid zy, zonder gehecht te weezen aan

,, eenig Lighaam. Ik heb yerfteeningen, die

,, fchynen aan te toonen
, dat de eerfte vor-

,, ming , zelfs van 'de hardfte Steenen , van

A j een

L DIEL. XVII. STUK.
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Akdee *’ Vloeiftof afkomftig is: want hoe zal

LXV^. »> anders begrypen
,

dat de holte van
Hoofd* ,, een Zee -Appel gevuld gevonden worde

„ met een Vuurfteen. Zodanige Zee-Ge-

„ wasfen, nu, zyn niets anders dan ge-orga?

„ nizeerde Steenen.

„ Wat die Zee-Gswasfen aangaat, welke

3, van buiten hard, van binnen zagc of voos

„ zyn
,
gclyk de Alcyonium durum Imperati

,

„welke de Geftalte van een Zee -Appel

„ heeft : deeze fchynen niets anders te zyn

„ dan een Spons, die van Natuure beflooten

„ is in een harde Bolfter. Daar blyft dus

„ niet meer over, dan die Houtige Zee-Ge-

„ wasfen , met eene zagte «Schors bekleed,

„ welke men gewoon is Lithophyta of Steen-

3, planten te noemen. Zodanigen
, die men

„ in de Middellandfchc Zee vindt, zyn van

„ veelen gehouden voor Geraamten van doo-

„ de Plantgewasfen
,

met een Tarteragtige

,, Schors van Zee - Slibber begroeid ; doch

„ men wordt de ongegrondheid van dat Ce-
„ voelen ligt gewaar , als men agt geeft op
„ die fchoone Soorten, welke ons uit de In-

,, dien zyn toegebragt,

„ Dit Ilag van Zee-Gewasfen beftaat uit

„ twee deelen: het eene is Houtig en digt,

,, met een klein Gaatje in ’c Hart, dat ge-

„ fchikt fchynt te zyn om eenig Merg te

„ bevatten. Uit dit gedeelte beftaan de Tak-

„ ken en Stam van het Lithophyton: het is

j 3 broofch.
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jj broofch, maar, aan de Kaars gehouden, VI.

s, brandt het en flinke als Hoorn of als^^'^y*'*

j, Pennevederen , laatende geen Asch over
, Hoofd-

1, gelyk het Hout , maar een SpongieuzeSTUK.

j 5 Kool. Het is bekleed met eene zagte

jj Schors
, die in zekere Soorten een zeer

j, aartig Geweefzel heeft. Als men ze
»j kaauwt dan kraakt zy , als of het Kalk
55 ware met Zand daar in; maar zy is in de
>5 dikte verdeeld in holligheden , daar men
j, zeer dikwils eenige kleine zwarte Korrelt-

„ jes in vindt
, die men voor het Zaad van

3, deeze Plant zou kunnen aanzien. De ge-

,, nen , evenwel
, die deeze Schors flegts

55 voor een verdikte Zee-Slyk houden, zou-

5, den hun Gevoelen hier door bekragtigd

5, kunnen agten
, indien niet het Houtige deel

55 overlangs uitgegroefd ware met Voortjes ,

5, daar de Scheede van de J^chors naauwkeurig

•, in fluit. Zulks , naamelyk
, zou geenzins

,

„ zo min als de regelmaatige Scrufhuur, in

„ doode Plantgewasfen plaats hebocn
, die

,,
toevallig waren bekleed geworden met een
Korst van Zee-Slyk. Zodanige Planten,

. „ in tegendeel, worden glad door de affpoe-

„ ling van ’c Zeewater, ik heb zulks in

„ verfcheide Soorten van Lithophyton waar-p

„ genomen.”

Ik heb deeze Waarneemingen van dien

fchranderen Onderzoeker der Natuur
, door

wien alle moeite is aangewend om de Plant-

aar*
I. desl. xvir. STUK,

)

/
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VI. aartige groeijing der Zec-Gewasfen te betoo,

gen ,
hier te omftaiidiger bygebragt, om dat

HoorD- zy byna het tegendeel bewyzen. Zy doen

61 VK. zien
,

^at hy de zaak door dezelven meer

heeft verduifterd dan opgehelderd. Dat , nog-

thans, de meeste Zee-Gewasfen geen eigenc-

lyke Wortels of Bladen hebben, maakt hier

de grootfte zwaarigheid niet ; men heeft Aard-

planten aan welken die ook ontbreeken ; doch

daar fcheenen zo geen Bloemen , ten minfte

Zaaden noodig te zyn tot derzelver Voorttee*

ling, en hier van zon hcc Melkagtig Vogt

dat uit het End der Takken by Druppeltje^

in ’t Water valt , eenig blyk :,Qpleveren.

Wy zullen , in 't vervolg , daar van nader

fpreeken.

Mocnicn Niettegcnftaandc Theophrastüs, ip

»an’tKo- het Vierde Boek van zyne Historie der Plan-

aiIbTi* ten, zo dikwils van de Bloemen der Planten,

GLio‘it-die in de Grond der Zee groeijen, fpreekt,

als of dit een bekende zaak ware (*) ,
hadt

nog-

C*) Dit regt TovaNEBORT in het ged»gte Vertoog.

Het zoude dan in ’t VII en VIII Hoofdftuk van dat Boek

moeten zyn ,
doch ik vind daar niets duidelyks dien aan-

gaande. Theophrastüs fpreekt van Bladctigc Ge,

wasfen ,
naat Laurier ,

Olyf cn Thym gelykende, die ge.

deeltelyk I)oven Water komen
, of groeijen op^ Eilanden

welke met de Ebbe droog loopen
,
en onder Warer Haan met

den Vloed, in Oostindie; FoUa bis Arborihus lauria Hemt

^

fltrtm VioU & eeh-ri &- edart, frutium tna^mttdim OUvA

gr hunc ederis aimedum boni, 8cc. Va.u de anderen
,

in Sinu
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nogthansTournefort,op zyne Reizéö door yi_

Spanje en Portugal, niets dien aangaande kun- Afdebi-

nen waarneemen, dat hem voldeedt. Het was

voer den vermaarden Graaf Marsigli, diej^uKi

in het vóorfte der tegenwoordige Eeuw, tot

voortzetting van de Kennis der Natuurlyke

Historie
, eenigen tyd zyn verblyf hieldt op

de Kusten van Provence en Languedok , be-

waard, de Wereld dien aangaande te verbaa»
zen met nieuwe Ontdekkingen omtrent de
Planten der Zee. Na dat hy bevonden hadtj
hoe de Grond aldaar bedekt is met eene Laag
van harde Steenagtige StoiFen , die als een

Overkorsting maaken , en op fommige plaat-

fen een Jaarlykfe aangroeijing befpeuren laa-

ten
; kwamen hem, aan het Koraal en andere

Zee . Gewasfen , op de Schors zekere deeltjes

voor , die zig in ’t Water uitfpreidden ea bui-

ten ’t zelve weder introkken ; kunnende dit,

by herhaalingen
, fomtyds verfcheide Dagen

lang, daar in worden waargenomen. Zy na-
men , eindelyk , in hec roode Koraal

, de ge-
daante van geele Bolletjes aan

, en vielen dus
op den bodem van het Glas. Hy fchreef
dienaangaande een Brief aan den Abt Bic-
non, van den i8 December des Jaars 1706,
die in het 'Journal des Sgdvans van ’t volgen-

de

HtrSo
, ai quem iisccnimt -^gyptii, zegt hy: Color qutqat

Plnris in *Thymo
,
tanquaat nonium perfeSie fhrusrit

, Uqtaiê ï
^r/htniitur, Mser vind ik ’cr van dien aart nier,

I Peel, XVID STUK.
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"vn. de Jaar werdt ingevoegd

^
om tot verklaaritig

ftrekken van een bloeijend Koraaltakje, ge-

ttooFD- lyk dat gene, ’t welk nog in de Koninglyke

STUK. Tuin te Parys vertoond wordt. Daarna gaf

hy zyne VVaarheemingen aan ’t licht, en ver-

volgens werden de Bloemen van 't Koraal in

zyn keurlyk Werk, de Natuurkundige Historie

van de Zee genaannd , aan ’t Oog van de ge-

heele Wereld bloot gefteld f*).

Deeze Bloemen hadden de langtè van om^

trent een agtfte Duims , en waren onder-

fchraagd door een witte Kelk, uit welke agt

Straalen voortkwamen van die zelfde Kleur,

zynde allen van eenerley langte- en even ver

van elkander: zo dat zy dus zig als Sterren

vertoonden. De gedagte geele Bolletjes, van

een Melkagtig Sap , door TouRNEFORt
voor Zaadbolletjes aangezien of gehouden ,

oordeelde evenwel Marsigli daar niet toe

bekwaam te zyn
,
om dat zy door hunne

zwaar»

(») in 't jaai 1710 hadt de Koninglyk Franfche Akadeinie

der WeetenreUnppen reeds een Gefchreeven Werk van den

Graaf ontvangen, dat nier klein was, onder den Tytel van

£s/ay de Phyfi^ue fur eUiiUire de la Mer
, waar van door

twee haarer Leden Uittreltzels gemaakt werden ,
die men in

de Historie der Akademie van dat jaax plaatfte. Vervolgens

kwam in ’t Italiaanièh (Gieri;» de lAturatlt Tom. V;l[.)

een Kort IJcgtip daar van uit, en in ’t jaar 17*5 werdt zyn

geheele Werk
,
genaamd Histehe Phyfi^'-te de l* Mer

, door J;

CtERicus uit het italiaanfeh in ’t Franich vertaald, on.

der ’t opzigt van B o F. r h A A V B ,
t* Amflcidam in folio

uitgegeven.

P
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zwaarte op den Grond zakten; ten ware zy VI.

de kleine Zaadjes, mooglyk ligter, weder
waards uitwierpen die dus zig konden hech- Hoofd*.
ten aan ’t Gewelf der holle of overhangende stuk.

Rocfen. Ten opzigt van de JJloemen, nam
hy byna het zelfde waar in een foort van
Stekelige Zee- Heester, zonder Schors, waar
van de Oppervlakte met zekere Lym , naar

een Vernis gelykcnda, en wel overvloedigst
aan den Voet bekleed is. Als deeze uit het
Water gehaald wordt , vertoonen zig daar
aan zekere Bolletjes van eene Lymagtige
StofFe

,
welke

, wanneer men de Plant weder-
om in ’t Zeewater doet, zig als Bloemen uit-

fpreiden, maakende eene zeer regelmaatige
figuur; doch deeze Bloemen bragten, zo min
als die van ’t Koraal , eenig zigtbaar Zaad
voort (*).

In het onderzoek der zagte Zee -Planten
vondt de Graaf zyne nieuwsgierigheid wat
meer voldaan. Hy heeft ’er eene waargeno-
men , die geen Bladen hadt , maar zeer

fchoo-

() H!et doQt wordt eene Plaats uit het Werk van
M A R S I G L I , welke de Heer a A s T F. B , PMl. TranfaS,
Vol L. p. 261, aangehaald heeft, opgeheldcid, en het
hlykr, dat de Graaf door het Lym van de Zee- Heester
met een hier en daar afgebroken Schors

, 't welk in ’t

Water bloeit, geenzint de Schors verdaan kan hebben. Dit
Lym bekleedde die Heester tutfehen de brokken van dc
Schots en deeze t’eenemaal.

I. Deel. xvil. Stuk.
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VI. fchoone Bloemen van zes witte Blaadjes
3

^LXV*" hebbende zes witte Draaden, en deeze Plant

Hoofd- droeg taamelyk groote ronde Vrugten , ie-

8TUK. der beladen met zes geele Zaadjes en zeer

fcherp van Smaak. Een andere hadc niets

dan ledige Peulen of Sebeeden. Zeker Korst-

agtig Gewas ,
dat zig als een Schors ter dik-

te van een Mesrug over de Zee - Heesters

uitfpreidde , en van zelfftandigheid was als

de Paddeftoelen , doch hoogrood van Kleur ;

hadt de Oppervlakte bezaaid met een me-

nigte van Lymerige Bolletjes , die zig op

de zelfde manier tot Bloemen uitfpreid-

den als op het Koraal ,
maar dee/.e gaven

ook geen Zaad. Hier uit blykt dan het on-

derfebeid ,
dat ’er tusfehen de zagte of

buigzaame Zee • Gewasfen plaats beeft , en

dat ’er, gelyk onder de genen , welker Zaad

men voor eenigen tyd niet kende , door

Reaomdr veele Soorten van Fucus of

Zee-Ruy Zaad - draagende bevonden zyn(*);

zo ook anderen voorkomen , die alleenlyk

zogenaamde Bloemen draagen- '

Denkbeeld Dc vreemdheid van deeze Ontdekkingen

o
andere Natuurkundigen aan ,

om

de Zee -Gewasfen te onderzoeken. De Heer

^"°‘®“^®^Peyssonel, naderhand Konful van Vrank-

ryk te Smyrna, was, eer dat de Graaf Ma r-

s !•

(•) Afem, ie rAced. Rfyalt
Sciences , de I/JI Sé

J7U.



siBLi zyne Waarneemingen over de Bloemen vt,

van ’t Koraal bekend maakte, tot andere gC'^LXV^
dagten gekomen, verbeeldende zig, dat dee-HooFn^

ze Zee-Gewasfen woonplaatfen van Infekten’™^*

zyn (*^. Dit denkbeeld aan zyn Broeder i

Doktor te Marfeille , mededeelendc ,
begaf

deeze zig, tot nieuwe Waarneemingen, in ’t

jaar 1713, met de Koraalvisfchers naar Zee.
By het ophaaien van ’t Koraal een Glas in ’t

Water gedompeld hebbende
, tvaar id hy eeni-

ge Takjes, zonder die uit het Water te had*

len , bragt; nam hy, na verloop van eenigc

Uuren, waar; dat zig, hier en daar, op de
roode Schors witte Stippen vertoonden. Zy
kwamen overeen met de Gaatjes waar mede
de Schors doorboord was, en maakten eene
ronde figuur met geele en witte Straalen , wier
middelpunt zig hol voordeedt, Hy kon niet

nalaaten, dezelven te erkennen voor de Bloe-

men van ’t Koraal, waar van Marsigli
hadt gefprokcn: doch, toen hy bevondt, dat
deeze Bloemen niet alleen door ’t Koraal uit

het Water te neemen, maar ook, wanneer
men die flegts aanraakte, verdweenen, oor*
deelde hy , dat het gene de Graaf voor Bloe*
men aangezien hadt, weezentlyk Infekten wa-
ren.

In dit vermoeden werdt Doktor Peysso-
NEt

C*) Volgens H A s S E I- q.U I S T, zie Üitgtzoite t^irhatd.
IX. Deei, bl. z.

I. Deel, xvil. stuik.
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Hoofd.
STUK.

iS Ëigenschai^pen

NEL nader bevestigd, wanneer hy zigj in ’t

jaar 1715, op de Kust van Barbarie bevondt;

Toen hadt hy het vermaak ,
van het Koraal-

Infekt zyne Klaauwen of Pooten te zien be-

weegen , en een Glas vol Zeewater, met Ko-

raal .^aar in,naby het Vuur plaatzende, fpreid-

den deeze Diertjes hunne Armen uit. Wanneer
hy het Vuur zodanig vermeerderde

,
^dat het

Water aan *t kooken raakte , bieldt hy ze

daar. door in hunne uitgefpreide ftaat, buiten

het, Koraal ; even als dit gebeurt in het koo*

ken van Land-.Qf^ea-Schulpdieren. De klei-

ne Gaatjes , in de Oppervlakte van ’t Koraal,

bevondt hy de Openingen te 2yn, door wel-

ken deeze Diertjes uitkoraen, die Celletjes

daar onder bew'oonen , welke ten deele in de

Schors, ten deele in de zelfftandigheid zig be-

vinden. Door drukking der uitpuilingen van

de Schors met zyne Nagelen, kwamen ’er de

Ingewanden en het geheele Lighaam van het

Dier, onder een gemengd, uit te voorfchyn,

gelykende naar het dikke Vogt, dat de Smeer-

kliertjes van de Huid uitleveren. Indien het

Infekt uit zyne holligheid voortkomt, zonder

de Pooten uit te breiden, dan maakt bet Lig-

haam de Vertooning van een witte Stip. De

Melk , die men onder de Schors waargenomen

heeft , zegt hy , is het Bloed of Natuurlyk

Vogt van deeze Diertjes, die dood zynde ver-

rotten en Stank mededeelen aan Water.

Veel grooter Diertjes dan deeze nam de

Heer
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Heer Peyssonel in de Starretjes der Ma* Vi.

dreporen waar ,
en hier door meent hy zyn

Denkbeeld nader bevestigd te zyn. Dit Dier , HooFöi
door hem een Zee Netel genaarr.d

, d tet dat stuk.

Zee- Gewas aangroeijen, door zig al verder en
vérder van den Steen j \Vaar hetzelve op ge.
groeid is, op te ligt en. Maar in de Koraalen
én ee-Heefters leggen de Diertjes, die in
de- 'Cl ver Schorfen genesteld zyn, volgens
eiT» , ecri Sap of Vogt af, dat langs de Voor-

tjes loopt die wy in de Oppervlakte van der-

zelver zelfïïandigheid of Lighaara waarhee*

mén, en das, by weinig teffens opgehouden.
Wordt dit ' ogt allengs vast ed hard , veran».

derende eindelyk in Steen. Hier door moe-
ten de 'ee Gewasfen, evenrediglyk, in lang-
te en dikte groeijen. Dit kómt niet vreemd
voor, wanneer men agt geeft op de 'groeijing

van de chaal der Hoorens en Schulpen. En,
zo iemand dezélven

, niettegenftaande dit al-

lés, nog voor Plan' en houden wil, dan, zegt
hy , zyn het waafe Zoophyta

, geformeerd door
den arbe.d van Dieren, die dezelven bewoo-
nen, en waar aan zy tot verblyfplaats en fteun*
zei ftrekken.

De Heer Reaumur, wien dit nieuwe
Detikoèeld, door Doktor Peyssonel, in ’c

Jaar 1726 werdc medegedeeld, ftelde hetzelve
öan de Akademie voor ih zyn Vertoog, dat
op ’c volgende Jaar aan ’t licht gegeven

B 3 wérdt
L Deel. xvii.
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VI.

Afdeel.
LXV.

Hoofd-
stuk.

werdt C*) : doch hy begunftigde het niet

,

voor dat de waarheid van dit Stelzel hem
, in

zyne Reize naar de Zee, gebleeken was. i^e

Heer Bernard oe Jussieü, werdt, door

een Togt langs de Kust van Normandie ,
daar

van dermaate overtuigd, dat hy zelfs in den

jaare 174a een Vertoog uitgaf ’t welk be-

vestigde , dat eenige Voortbrengzels der

Zee , die men te vooren voor Flan'^cn hadt

aangezien ,
door een foort van Zeediertjes

gefabriceerd waren (f)-
Een groote V iftoria , inderd-aad , door ’t

Ryk der Dieren behaald op dat der Planten;

wanneer een van de grootfte Kruidlcundigen

zelf eenige Soldaaten uitmonftert van zyn
Heir , om te dienen onder het Vaandel van
zyn tegenparty : wanneer een der groottte

Dierenkenners de genen aanneemc
.
die hy tc

vooren als onnut hadt uitgefchooten Veel
pryswaardiger Voorbeeld , dan dat van Dok-
tor Shaw

,
die, om geen Leden uit de Sa-

menleeving der Planten te verliezen in de
befchryving van zynen Reistogt langs de Afri-

kaan-

Obfetvatlons tiir la formation du Corail & des autres

ïrodudions , appellées PUntts Pitrrtufts, p*f de Re-
AUMUR Mem de VMeti, de 1727.

(t) Examen de quelquet Produftions Marines
, qnf oat

«d mifes au nombie des Plantes ,
& qn* font TOuvrage

d une forte d’infedcs de iler, pat M. U* de J U t s i e v.
Mem, de 174},
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kaanfe Kusten , welke te Londen in ’t jaar

17:^8 uitkwam, de Lighaampjes , die zig op
j^^V.

'

’t Koraal en de andere Zee-Gewasfen ver Hoofd-

toonden
, voor derzelver Wortelen uitgaf;®^™*

brengende uit het onderzoek , dat hy op de

Mad’-eporen Iiadc in ’t werk geheld, ’t befluit

tot de Koraalen en Zee - He ’sters over.

De gevolgtrekking van den Heer J

was veel beter gegrond. Hebbende in ver- Gewasfen

fcheidc Voortbrengzelen der Zee, die men
vooren , eendemmig , voor Planten hieldt jJ vss‘»v-

zeer duidclyk ontdekt, dat zy geheel uit

Woonhuisjes van Dieren beftonden zo dagt

hy , dat men dit in veele andere Zee - Ge-
wasfen

, die hy niet onderzoeken kon , ook
ondervinden zoude. En , zyn vermoeden is

eerlang tot nader verzekering gebragt , zo
door de Waarneemingen van Petssonel
in de Westindicn

, als door die van Dona-
Ti in de Middellandfche Zee, en door die
van El LIS aan do Kusten van Groot Bric-
tannie.

,, Herhaalde Waarneemingen op deeze
„voorgewende Planten, (zegt Jussieu,)
„ hebben my een ander denkbeeld daar van

'

,, doen krygen , dg];) >gj. hadden ; de-
,, wyl ,

in plaats van beveiligd te worden in

u het Gevoelen , dat zy^ Planten waren, ik

,1 reden had ,
om haar te houden voor een

,, Samenhooping van Wooningen van Dieren’'.
Hy nam dit niet alleen waar ió de Alcyonie*

B 3 die
I. DïïL Xvh, 5tuk,
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VI* die men in ’t Franfch Main de ilifr» of Zee*

Hand tytelc ; in Sponfcnj enz.; maar hy be«

Hoofd, vondt zelfs, dac, in verfcheide buigzaame Ko*

rallynen , het gene men altyd voor Idaasjes

hadc aangezien
, niets waren dan Buisjes of

Blaasjes , ieder een Infekt bevattende. Een

Steenagtig Gewas
,

dat van de Klippen met
de Dreg werdt afgewkt ,

zynde een foorc van

Milleporen , bevondt hy ook een famenhoo-

ping te zyn van kleine Buisjes
,

uit ieder van

welken, w:anneer het in Zee -Water gedaan

wordt, een kleine Polypus voortkwam. ,, Dus

,, noem ik Czegt hy , ) cn zal vervolgens dien

,, naam , in ’t algemeen , geeven, aan eene

,, Familie van Infekcen , van meer of minder

„ langte ,
in fommigen van welken de Kop

,

,, in anderen het Ligbaara , omringd is of

„ bezet met Hoornen , die aan eenigen voor

„ Handen dienen , om de dingen aan te vat-

„ ten , welke hun tot Voedzel ttrekken zul-

„ len ,
en in anderen nog bovendien voor

,, Pooten, om zig te verplaatzen”.

T'nntdie. daar een Gevoelen ter baan gebragc
, dac

«n gefield gchcer niet volftrekt nieuw was C*) , of,

SA TI, laat

(*} ThzoprAstuj, van de Zee-Gewaslên fpreeken-

de
,
zegt ! od tfujidam totd oh*fa ingrediurttar MiïUpsda 0*

mlU qtuiiam ejuidtm Ginerh BssthU, quodqut Pelypi fpec»

mm gerit, Libt. IV. Cn|?. 7 . %o dac die Aiitheui' zekerlyk

reeds moet waargenomen hebben
,

ilat
*1® Gaatjes van de

Schors van lommigc Zee-Gewasfen iet* zit» ’t welk de

gedaante hadt van een Polypus,
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laat ik liever zeggen, de Waameemingen van Vi. \

Peyssonel op hcc kragtigfte bevestigd. Die

Heer hadt de Diertjes der Zee - Gewasfen Gr-

H

oofd-

P puree of Polypi
,
getyteld. J u s s i E u stuk.

gaf ’er den naam aan van Polypen. De Heer

ViTALiANo Don ATI werdt naderhand
door zyne Waameemingen verzekerd, dat zy
in het Koraal aan haare Celletjes vastgehechc
zyn, niet alleen, maar hielde dat geheele Zee-
Gewas voor een weczentlyk Dier, waar van
de Polypen llegts de Hoofden waren. „ Die

„ Dier
, zegt hy , heeft een Gebeente

,
dat

,, getakt is in de Gedaante van een Heester,

5, en bedekt met een Soort van Vleefch
, ’t

j, welk het Vleefch is van het Dier”. In

fommige Zee -Gewasfen , merkt hy aan , is

dit Gebeente of Steunzel Steenagtig
, in an-

deren Hout- of Hoomagtig , en
, ik mag ’er

byvoegen. Vliezig in anderen
,

gelyk in de
Korallynen

, of wel in eene Soort daar van ,

welke de gedaante heeft van klein verguld
Venus-Haar c*) , door een vermaarden En-
gelfchman reeds lang te vooren opgemerkt
was. 1, De Heer Luid Czegt Jüssieü,)
„ hadt waargenomen

, dat men
, deeze Bui-

„ zen ,
[te weeten de Steeltjes van dat zo-

i> genaamde Kruid
, die op ’t hoogde een

,, half Voet Dng en een Linie dik zyn,3

tus*

(*) Adianihi Aurci miniaii iacic
, Planta marina. O l jl i..

B 4
I. Deel. xvn. stuh*
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V3.

Afdekl
LXV,

Hoofd.
fTUK,

„ tusfchen de Vingeren drukkende , het roo*

,, de Vogt, dat zy bevatten ,
opftygen deedt,

,, en tevens het ondoorfchynende Lighaara

„ daar uit gaan
, dat de ^Jpening floot. Dit

5> g<if hem reden otn te vermoeden
^ dat men

,, deeze voorgewende Zeeplant moest be-

„ trekken tot het Geflagt der Zöophyta” (,*).

Ia ’c jaar 1750 kwam te Venetie , van
den gezegden Italiaan » een Krief uit aan den
Lyf-Arts yan den Paus, Leprotti, wel-
ke Brief te Knitz op de Grenzen van Bosnië,
den 2 November des jaars 1 748 , gedagte-
kend was. Hier in gaf Doktor Do na 11 een
Proef , om te dienen tot Inleiding van een
Werk , dat de Natuurlyke Historie der Adria-
tifche Zee zou behelzen. Deeze Brief werdt
dan , met eenige verbeteringen van den Au-
theur, die vervolgens Hoogleeraar te Turin
•was, in ’t Franfch vertaald zynde, in ’t jaar

1758 in 's Gravenhagc uitgegeven ft’. Hier

in vindt men een gedeelte der Waarneemin-

gen van Donati, zo over de gefteldheid

van den Bodem der Zee en de Stoffen, waar
uit dezelve in die Wateren beftaat

, en waar
mede hy bedekt is

; als over de Zee - Gewas-
fen. Planten en Dieren, daar in voorkomen-

de. Het eene is zodanig met het andere ver-

knogt,

(*) Mem. de l'Acai. R. des Sciences, de ]’An. 1741.

et) Es/ai f«r IHist. Nasar, de U Mer Airimifut,

fvai V t T. donati. Quatto.

*
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knogt, dat ik niet wel nalaaten kan, van

les kortelyk berigt te geeven, LXV*
Door een naauwkeurig onderzoek, met be-HooFD-

hulp van verfcheide Werktuigen , bevondt hy,

dat de gefteldheid van den Grond weinig van^^l'"'^.

die der aangrenzende Landen verfchilt. „
j. zyn (zegt hy) , op den Bodem der 2ee,cietzee.

], Bergen , Rotfen , Valeijcn en Spelonken
,
ja

3, zelfs Fonteinen en Rivieren, even als op
3, de Oppervlakte der Aarde. De Grond be*
,3 Raat grootendeels uit Laagen , boven elkan-

,, der , die doorgaans waterpas , en dus even-

„ wydig leggen, of in de zelfde Streek, met

53 de Beddingen der Rotfen, Eilanden en van

,3 het Vaste Land. Hy bevat in zyn boe-

33 zem verfcheide foorten van Marmers, Stee-

33 nen, Metaalen en andere DelfttofFen. Hier

3» is het niets dan Steen ; daar vindt men
j> men Gruis , Zand en min of meer vette

3, Aarden. Dit verfchil van Grond zal, naar

„ myn oordeel , wel de reden zyn , die maakt
3, dat zekere Plaatfen zeer vrugtbaar en be-

„ kwaam zyn om verfcheide Soorten van

„ Planten en Dieren te voeden t anderen maar

3,
ééne Soort

, en dat fommigen ’er t’eene-

,, maal van ontbloot zyn , of, zo menze

„ ’er vindt , dan zyn het Dieren die hier en

,3 daar zwerven , zonder een vaste woon*

,3 plaats”.

Men vindt ,
op den Bodem der Zee, niet

z^eldzaam. Marmers, die uit verfcheide Stuk-

B J keq
I. nr^L. xvu. Stuk.
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AfdLl
zelfde Marmer of van verfchjl-

LXV.
’ Jende Marmers beftaande

,
met een Semenc

Hoofd- van Keyfteenen en brokjes Marmer famenge-r
?TüK. hecht zyn. Hy hadt dikvvils Marmers opge-

haald
, die uit verfcheide Zee- Schepzelen

,

met Zand of Aarde verfteend , beflonden ,

gelyk de Poddingftcenen
; neemende oen zeer

fchoonen glans door ’c polysten aan , en gely-
kende volftrekt naar de genen , die men op ’t

Vaste Land vindt, „ Istrie, Morlachie, ijal-

,, matie , Albanië, en eenige nabuurige Lan-
,, den , fchoon niet aan de Zee gelegen

,

„ zyn , zo wel als de Klippen
, Eilanden en

,, de Bodem der Zee
, niets dan eene enkele

„ en de zelfde Klomp van ondoorfchynend

„ witagtig Marmer, het welke hyna geheel

„ fchynt te beltaan uit overblyfzels van Zee»

„ Schepzelen , [die mooglyk tot Kalk ge-

,, gebrand zyn door onderaardfeh en uiebar-

,, ftend Vuur”,] Naby de Eilandjes, die men
Incoronate of de Gekroonde noemt, was eene

Rots geheel vol brokken van Strandlcbulpen,

die in eene Marraeragtige zelfftandigheid

overgegaan zyn. Niet ver van daar vondt
men een Bank , alwaar verftcende Beenderen
van Menfchen voorkwamen, in een mengzel

van wit Marmer, roode Aarde en Ütupfteen.

In dergelyk een mengzel hadt hy ze op 't

Vaste Land gevonden.

„ Dceze Klomp van Marmer (vervolgt

„Donaïi,) waar ik van gefproken heb,

„ die
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» die gemeen is aan de Zee en ’t Land, heeft VI.

„ zekere DelfftoiFen wanneer zy zig over

j, -Aarde uitftrekt , en anderen als zy in Zee^ooFB*-

»> daalt. Ik heb ’er Kat -Oogen, Moeder stuk.

1 ) van Esmaraud, Chalcedoinen
,
Kornalynen

,, in gevonden
;
om van andere Soorten van

3, Marmers en Steenen niet te fpreeken. Ik

,, wil echter niet ftilzwygen van de Tuf,
,1 waar mede de Bodem der Zee op vgele
s, plaatfen bedekt is , en welke aantoont , dat
,, aldaar ook Wateren zyn , met Tarter en

,, Kalk bezwangerd. Doch het aanmerkelyk-

,, fte , op den Grond van onze Adriatifche

„ Zee
, is een Korst van Schaal- en Schulp-

33 dieren en Zee-Gewasfen (^Polypiers ,) ge-

„ mengd met Zand en Aarde , en grooten-
deels vertteend zynde. Door de Lighaa-

„ men, die allengs verfteenen, ziet men dat

„ deeze Korst onophoudelyk toeneemt , en
33 den Bodem der Zee allengs verhoogt. Haa-
,, re dikte, in ’t algemeen, is my onbekend^
„ doch ik heb ’er Brokken van opgehaald,

,, by toeval afgebroken, die zes en zelfs agc

„ Voeten dik waren; waar uit blykc dat

,, de Grond der Zee , op die plaats , ten min-

,, fte zo veel w'as opgehoogd. Ik kan verze-

,, keren ,
dat een groote uitgeftrektheid van

3 , onze Zee bedekt zy met deeze Korst,

„ die alom zeer hooge en groote Banken for-

,, meert
,

en dat de Quarnaro en de Golf

„ van
I. nSEL, XVII. STOll,
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Afdeel.
LKV

Hoofd-
stuk»

«8 Eigenschappen

„ van Iftrie zeer veel daar van hebben. De
„ Zee Schepzelen zyn niet’ van elkander ge-

,, fcheiden en ordentlyk gerangeerd in deeze

„ Korst: in tegendeel leggen zy in de uiterfte

„ verwarring
;
waar van men de oirzaak geens-

„ zins aan eene Aardbeeving of Vuurbraaking

,, van den Grond kan toefchryven. ’c Is dui-

5, delyk blykbaar, dat zy in deeze verwarring

„ gebooren en geftorven en tot Verfteening

„ gekomen zyn. Men ziet ’er, by voorbeeld,

,, een hoop van Oesters
, Pennen . Games

,

5, Tollen-, Turbinieten en Worrabuizen» die

,,
gehecht zyn aan Koraalen , Madreporen

,

„ Korst- cn Pypkoraalen
, en andere Zec-

„ Gewasfcn (Polypiers) van veelerley Soort,

„ meestendeels befchadigd en aan Stukken ge-

„ broken ,
zynde aangchecht en gegroeid op

,, andere Hoorens en Schulpen en Zee-Ge-

„ wasfen. Alle deeze Lighaamen zyn door-

,, mengd met Aarde, Zand en Steengruis.

„ Men vindtze ter diepte van een Voet , wat

,1, meer of min , in deeze Korst, volmaakt ge-

,, petrificeerd en in Marmer veranderd : op

„ minder diepte zyn zy beter geconferveerd

;

„ en by de Oppervlakte nog leevende, of,

„ indien zy dood zyn
, nog in een goede ^

,, Staat, maar altoos in wanorde. Het blykt,

„ dat’ naar maate de .Schulp- en Schaaldieren

„ en de Zee-Gewasfen (Polypiers) op deeze

,,
Korst voortteelen, dezelve door hunne afge-

5 F
leg.
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}) legde Schaalen en Geraamten verhoogd VI.

>» wordt, en dat de Bodem der Zee zig in de

1, zelfde evenredigheid verheft”. HoofdI
Dus hebben Wy dan eene Bedding, waar stuk.

op veeleZee-Gewasfen groeijen, door Waar*
neemingen onderzogt gezien. Do nat i, ver-
volgens eenige Zaaddraagende Zee -Planten
befchreeven hebbende

, gaat tot de genen
over , die men hedendaags

,
zegt by, Poly-

pters noemt, en welke een geruiraen tyd, ge-
lyk wy gezien hebben, voor Planten gehou-
den waren, niettegenllaande Ferdinand
Imperatüs reeds, voor twee Eeuwen, de*
zelven voor Dierlyk hadt verklaard. „ De-
3, zelve zegt , dat men eenigen derzelven
„ eenvoudiglyk voor Steenagtige Planten

anderen als in Dieren veran*
33 erende aanmerkte

, gelyk de Madreporen
3 » le aangroeiden door verlanging van de
33 Steenige Buis en van de Vleezige zelfftan-
3 » digheid”. V'erder, ,, de Madrepore is een
” Poren, die eenig blyk van
,3 Vliezen aan de Enden hebben

, waar uit

„ men gisfen kan, dat zy het Gevoelig Le-
ven deelagtig zyn». Dat meer is, het roo-

de Pypkoraal befchreeven hebbende
, zegt

by
: „ men gelooft dat het een Moer is

,

33 waar in Zee ‘Dieren zig formeeren gelyk

33 de Bycn in de Honigraaten” : voegende
een weinig laager, daar by. „ Het Pypko-

„ raai
I. deei,, xvn. STUK,



S.0 ElGENSCÖAi*P6«

VI. raai is niets dan een bewaarplaats van Die-
Ahdeel. .. /

LXV, »’

IlooiD. Door dit voorbeeld aarigemoedigd, brengt

STüic. poktor Don ATI zyne Waarneemingen op
Afbcci- eenige Zee-Gewasfen ter baan. Het Roode

D.citie» In Kotaal , ten opzigt van de zelfftandigheid

ct- en manier van groeijing ,
als ook dc Cellet-

wasfen. jes, die in dcszclfs Oppervlakte zyn, en het-

zelve oneffen maaken ,
naauwkeurig befchree-

ven en afgebeeld hebbende , vertoont hy ook

de Polypen , die daar in huisvesten , en zig

ieder als ecne Ster van agt Scraalcn vertöonen.

Deeze Ster is wit van Kleur, en trekt op de

minfte aanraaking , zelfs onder Water, haafe

Straalen in : het Dopje , daar zy aangehecht

zyn , fluit zig toe , en dus vertoont zig de

Polypus
,

gelyk in het Koraal , dat men zo

even uit Zee gehaald heeft
,
als een Druppelt-

je Melk. Voorts meent hy ook de Eytjes van

deeze Diertjes te hebben waargenomen. Dan

gaat hy tot de Madrepbren óver, en befchryfe

eene Soort daar van ,
welker Polypus zeer

verfchillende is van die der Koraalen , hebben,

dé haaren Kop verfierd met veele Haairige

Straalen ,
waar van hy , door eene geduurige

wiggeling ,
die in dit Voorwerp plaats hadt ,•

het getal niet bepaalen kon. Deeze wiggeling

gefchiedde van de eene naar de andere Zyde

,

met eene onverbeeldelyke fnelheid. Hy meen-

de echter gezien te hebben , dat dit Dier

agt
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«igt Straalen had. Het was uitermaate teder
,

VI.

grootendeels dnorfchyneade en zeer fchoon
wegens de verfcheidenheid van zyne Kleuren. Hoofd-
Eenvoudig was de geftalte, doch verwonder- stuk.

lyk de eigenfchap van de Diertjes, welken hy
m een Soort van Milleporen waarnam , die

®iet hun Kop de Dekzeltjes opligtten van hun-
ne Holletjes : doch de gerien4 die boven aan
e Takken waren, bewoonende Kraakbeenige

en liczige Cclletjts , hadden zodanige Dek-
zeltjes niet. „ De onvolmaaktheid , zegt
iï hy , van deeze Celletjes

, en de weinige

„ vastheid der Stoffe, van welke zy gemaakt
« zyn , heeft my duidelyk doen blyken

, dat

„ deeze Celletjes de fabriek der Polypen wa-
3» ren , even als de Hoorens en Schulpen
„ worden voortgebragt door de Dieren, die
j, in dezelven huisvesten”.

Deeze Steenagtige Zee-Gewasfen noemt
Don ATI, als gezegd is, Polypien

, dat is

Polypu! -Nesten, doch de Alcyoniën en Spon-
fen betrekt hy tot de Plantdieren, of Dtfr-
planten, waar in hy onderfcheid maakt. Na-
derhand, echter, beeft hy het Roode Koraal
ook aangemerkt als een ZoÖphyton of Plant-
dier: ontdekt hebbende, dat de Polypen vast-
gehecht waren aan haare Celletjes. Het Dier

,

dat hy in een Alcyonie waarnam
, verfchilde

grootelyks
, in Geftalte

, van de genen
, die

wy Polypen noemen , en fchynt daar aan niet
eigen te zyn. Dat de Sponfen door zekere

Worm-
1, Disl. XVII. Stuk.
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VI.

Afdeel,
LXV.

Hoofd-
stuk,

Wormagtige Dieren , die in dezelven huis*

vesten , gefabriceerd worden » heeft Doktor

Peyssonel naderhand gemeld
,
en het is

door den fchranderen Heer Ellis beoor-

deeld, die aanmerict, dat deeze Dieren veeleer

daar in haare verfchuiling zoeken en een foort

van Zee- Duizcndbeenen zyn C*) : even als

D ON ATI met veel reden zegt, dat de gedag-

te Dieren niet de bouwers maar de bewooners

zyn van die Zee - Gewasfen , wier geheele

zelfltandigheid een Dierlyk Leven heeft, met

het Plantaartige vermengd, gelyk de Sponfen

en Alcyoniën.

Doktor Peyssonei,, waar Van ik voor.

heen gefproken heb, na zyne Waarneemingen

op de Kust van Barbarie, werwaards hy door

den Koning van Vrankryk, tot nieuwe Ont-

dekkingenin de Natuurlyke Historie, afgezon-

den was, vervolgens tot ’s Konings Kruidkun-

dig Arts op’t Eiland Guadaloupe, in de West-

indiën ,
aangeileld zynde ,

hadt ,
in zyn ver-

blyf aldaar , zig toegelegd , om zyne Waarnee- ^

mingen omtrent de Steenagcige Zee -Gewasfen

te voltooijen en in orde 'te brengen. Dit ge-

fcbied zynde, ontving de Koninglyke Sociëteit

van Londen, in ’t jaar 1752, van hem een

gefchreeven Werk van meer dan vierhonderd

Blad-

zie Uitgezc^te leerhandel. IV. DEEL, Wadz. <27

en Phil, TrmfaS, VOL, LV, p- ^80,



der Zee-GEwassEn. 33

Bladzyden
,

onder den Tytel van Verbande-

Ung over het Koraal, bevattende de nieuwe

dekkingen, die 'er gemaakt zyn omtrent hét Ko Hoofh-

raal, de Foren
,

Madreporen i Efchara's

,

thoplryions
, Sponfen en andere Voortbrengzelen

der Zee
, om tot de Natuurlyke Historie der

2ee te dienen {*), Dat hy dit Werk niet aan

de Akademie der Weetenfchappcn van Pa-
rys, waarvan hy Korrespondent was j zonde»
Zal waarfchynlyk ontdaan zyn uit het min guns-
tig oordeel , in Vrankryk geveld over zyne
Stellingen

, en tevens daar uit

»

dat anderen

hun voordeel gedaan hadden met zyne Ont-
dekkingen. Dit laatfte geeft hy zelf voor re-
den ; het andere kon hy ook in Engeland niet

ontgaan: want naauvvlyks was een öittrekzel
van dat Werk aan de Koninglyke Sociëteit
voorgelezen

, of Doktor P a r s o n s kwam daar
tegen op, meteen Brief aan den Heer Birch,
Sekretaris van dat Genootfehap Cf)*
Deeze Doktor beftrydt wel het Gevoelen Aanmefc.

niet , dat 'er Polypen op de Zee - Gewasfen vart

gevonden worden
; noch ook niet, dat vee-^o/s.^'''

len derzelven Nesten zyn van zodanigen Diert-
jes; maar hem ftaat het Denkbeeld tegen, dat
die Lighaamen , waar menze op vindt, ge-
fabriceerd zouden zyn door deeze Diertjes

, zo

wel

(*) Zie Philof. Tranfati. Vol. xi,VU. p. 44S, en vst-
t ‘aald, Uuitlteze Phihfophifchi yerhandethgm, UI. D.N.r,

(tJ PhiUf. Tranfiti. VoL. XLVU.
p. 505 8tc,

,
c

I* Dbel, XVII. Stuk»



34 E I G È N S C H A P P E N ^

AroML. Befluit , dat dan ook de Zee • Ge*
LXV.

’ wasfen
, van dergelyke natuur , altetnaal Jm

Hoofd- Werk zouden zyn van Polypen. Wat het cer-
*tük. £jg aangaat, erkent hy wel, dat ’er verfcheide

Zee - Schepzelen zyn , die hunne Wooningen
formeeren

,
gelyk de Schulpdiercn in 't alge-

meen , en de Dieren der Wormhuisjes in 't

byzonder
; doch dan hebben zy , zo hy aan-

merkt, in kragt en gi-ootte eenige evenredig-
heid tot de harde Bekleedzelen

, waar in zy
huisvesten; ’t welk hy geenszins vindt in zulke
onnoozele , weeke , Slymerige Diertjes , als
de Polypen zyn. Voeg hier by, dat dezelven
volgens de Ontdekkingen van Trembley en
R o E s E L op de Zoet - Water Polypen , eeheel
Biet gefchikt fchynen te zyn

, om in zekere
Hokjes of Celletjes te woonen

j maar enkel
op Nesten tot aanhechting

, met volle vry-
heid, niet alleen om zig te verplaatzen, maar
ook haare Jongen, zydeiings, als Spruiten uit
te geeven : waar in de Celletjes haar tot een
beletzel fchynen te moeten ftrekken. Ook
vindt men , dat de meeste Schulpdieren nooit
hunne Wooningen verlaaten

, of zy fterven
Dan toont hy aan, dat de Struftuur der Zee-
Gewasfen het denkbeeld van eene Plantaartige
groeijing bekragtigt: dat de Steenhardheid geen
bewysreden daar tegen is. Verder fpreekt hv
aldus. ^

j, Is het ook niet wat byzonders, dat, fn-
j, dien de Koraalen het Werk van deeze In-

» fek-
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jj fekten zyn , ’er geen holligheid agteï hun Vt
• A ^7 7?

ï

'

i) ZOU overblyven , wanneer zy hetzelve in
v.

»> Takken verheffen ; maar dat zy hetzelve Hoofd'.

JJ van binnen digt zouden laaten? En, zou^’’^'^^*

JJ het niet zeer vreemd zyn , dat zulke Cellu*

JJ leuze doorgangen
, als wy daar in groote

j> verfcheidenheden waameemen , door deeze

JJ Schepzeltjes van den Grondfteun af zouden
JJ gemaakt worden , om, terwyl zy het Ge-
1, bouw ophaaien , ageer zig te laacen , zonder
j, eenigen verderen dienst: gelyk wy dit zient

j, in Herfenfteencn, enz.? Dit het Geval zyn-

jj de, en zo men onderftellen kon dat deeze

JJ kleine Schepzeltjes dezelven fabriceerden,

j, dan zou het eene afwyking zyri van de alge*

„ meene eenvormigheid en het oogwit , dat

,, overal anders in agt genomen wordt. Want
j, het is zeker, dat de Celletjes, die de Dieren

3, maaken , ffrekken om iets, ’t zy hunne Ei-

jj jeren. Jongen, of wat het wezen mag, in

,, te plaatzen
:
geen van welken van die Inlck-

„ ten gezegd kan worden, daar wy van fpree»

Dan het Werk der Vliegen . Byen en Wes-
pen ,

in het maaken van haare Hokjes , met
dat der Polypen vergelykende

, vindt hy ge- •

dagte Vliegende Infekten bekwaam tot het

aanbrengen der Stoffen en tot het fabriceereri

van de Celletjes ;
doch de Polypen, zo teder

^ als enkel Slym , geheel niet gefchikt oirt

, ^ ^ Huiï-
1 diel. xvn. STUK.
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VI. Huisjes van Steen te bouwen. Hy fchynt niet
Afdeel, gelet te hebben op het verfchillend Element,

Hoofd-
van dien aart oin-

stük. zyn , die van zelf zig aanzetten tot
eene Buisagtige figuur

,
gelyk in de Worm-

huisjes blykt. Ook heeft hy, zo ’t fchynt,
niet gedagt op de kragt der Slymerige Zce-
Houtwormen ; der Wormen die Steenen uit-

knaagen
, ja die zelfs Gaten booren in de

zelfflandigheid van ’t Roode Koraal. Veele
anderen der bedenkingen van den Heer Pak-
sous vervallen van zelf, en, wanneer hy op
’t laatst zegt, dat hy alles, wat de Gedaante
en het Kenmerk van Plantgewasfen heeft
voor zodanig wil houden; zo moet ik aan-
inerken : dat niemand zyn Ed. dit betwisten
zal; maar vraagen, of hy dan in de Steenag-
tige Zee - Gewasfen

, gelyk de Madreporen en
Milleporen

, de Gedaante en Kenmerken van
Planten vindt? Hebben zy Wortels, Bladen

Bloemen of Zaad? Hy zal ze, mooglyk, mec
de Zwammen en Paddeftoelen vergelyken

;

doch die hebben altoos een Grond, waar uit

zy Voedzel trekken. Waar ziet men Planc-

gewasfen van Steen? In het Koraal, de Zee-
Heesters en Korallynen, wordt geen enkele

bouwing door Dieren, maar eed Plantaartige

groeijing met een Dierlyk Leven onderfteld

,

door de genen die dezelven van het Ryk der

Planten uitmonfteren onder den naara van
Plantdieren. Dc
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De grootfte hervorming der Natuurlyke

Historie
, in dit opzigt, moet aan den Engel-

fchen Heer Et. eis worden toegefchreeven, hoofd-

Deeze leid zig kort daarna toe op het on-'^uK.

derzoek der Zee-Gewasfcn. In ’t jaar i 753
,y|^g

Helde hy aan de Koninglyke Sociëteit een tuur der

Soort van Korallyn voor , die van binnen ge-

heel gevuld was met zekere Schaalagtige Lig- H^er e^l-

haampjes, naar Slakhoorentjes gelykende, wel-vestigd,

ker aangroeijing hy waargenomen hadt , en
geloofde toen , dat veele Conchyliën uit groo-

ter en kleiner Zee - Gewasfen haaren oorfprong

hadden (*). Vervolgens toonde hy
,

in ’t

jiar 1754, hoe het zogenaamde Haring Graat

Korallyn
,

dat geduurende den Winter

zeer gemeen is op de Oesters aan de Kust

van Groot Bricannie ,
geheel uit Buisjes fa-

mengefteld is ,
inzonderheid de Vezelen van

deszelfs Wortel > en befluit daar uit de Pyp-

agtigc Struftuur, niet alleen van eenigen der

Koraalen en Korallynen , maar ook van de

Zeehecsters (Keratophyta) ; „ met dit ver-

„ fchil alleen , dat de Pypjes van het Haring-

„ Graat Korallyn van een Spongieuze Veer-

» krag*

{*) Ptö, TrmS<t^> Vol. XLVIII. Part. I, p. irs. Dit

Vertoog 13 vertaald, met de Afbeeldingen, inde XJit^exo^tt

yerkanddinpri, I. D. W* geplaatst.

G) Fruüculus Matinus , Caulictills crasfiusculis teretibus

dgidis, Pennatis. RAJ. lU. p. 35, N. IS. Settulaiia

lialecina. T.i nn. Gen. 347* *P* *

C3
I. Deel, xvit. stuk.
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yi. n kragtige natuur zyn

, en altoos open bly-

'^LXvI'*
” tegendeel , de anderen ^

Hoofd- »» van een zagteren en Lymagtigen aart
STUK, j) door den tyd, cn door de hitte van ’t

s. Klimaat
j famengedrukt worden, verharden-

„ de dus fommigen tot Steen
, anderen tot

„ Hoorn of Hout” (;.
In een Brief van den 13 Juny 1754, aati

den Heer Colinson Cf)s verhaalt de Heer
El LIS, hoe hy te werk gegaan was, om zig
nader van dc zelfflandigheid der Korallynen te
verzekeren , niet alleen , maar ook zodaiuge
Leden van de Sociëteit en anderen , die zyn
Gevoelen nog niet toeflemmen konden, daar
van te overtuigen. Ten dien einde nam hv
met zig den Heer Ehret, een Kruidkundig
en zeer bekwaam Tekenaar, die de Voorwer-
pen in afbeelding zou brengen. Aan de Kust
gekomen

, huurde hy een Visfeher, om Oes-
ters tc haaien van een Grond , die twee of
drie Mylen in Zee lag, en, deeze bekomende

,
vonden zy deze]ven rykelyk met verfcheide
Soorten van Korallyn begroeid

, welke hy in
Zeewater levendig hieldt. Hier door ontdekte
hy , dat fommigen van die Zee - Boompjes

,

welke men Korallynen noemt, geenszins Piant-
gewasfen, noch ook enkele Nesten van zekere
Zeediertjes waren ; maar dat zy , elk op zig

zelf.

(*) P/jil. Tranfiitl. Vol. XLVHL z, p.

(t} utfiipra, p. <5^7*
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zelf, een geheel Plantdier uitmaakten ,
loo- VI.

pende de Dicrlyke zelfftandigheid, verecnigd,

door den Stam en de Takken heen. Dus Hoofd-

wierdt dan het denkbeeld van D o n a t i en stuk.

anderen
, door hem , met nieuwe Waarnee-

tpingen bevestigd. Zie hier daar van een

voorbeeld.

j. Het aartige Zee -Boompje met gekartelde

Takjes
, [door hem Granaatappel hloeijend bewys.

„ Korullyn getyceld ,] heeft in dc eerfle op-

, zelfs vergroot zynde, grootelyks de

„ Vertooning van een Plant. Dit gaf ons

,, een verder verfterkend bewys , dat deeze

j, ongewoone Soorten van Wezens Dieren

j, zyn. Want wy namen waar, dat de klei-

j, ner Polypen , die zig zelf aan de opening

van ieder tegenovergefteld Tandje of uit-

j, puilend Buisje uitfpreiden ,
aan den Grond

,, of in het laagfte gedeelte vereenigd zyn

3, met de Vleezige zelfftandiglicid van het

„ voornaame Lighaam, ’c welk door het mid-

,, den van ieder Xak of Stam pasfeert . en dat

„ zy ZO veele verfchillende Lighaamen tot

„ één famengevoegd zyn , werkende als zo

„ veele Stellen van Handen , die in dc ge-

,, daante van een Cirkel geplaatst zyn , en

y) het Aas ieder voor een Mond in ’t middel-

punt verzamelen, om Voedzel toe te voeren

„ aan zo veele Maagen
, welke in het Buikige

3 3 gedeelte of op den bodem van ieder Tand-

j) je zyn aangchecht. Deeze groote vervul-

C 4 „ ling
I. Deel. xvil. Stuk.
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AfJ/Êl, *’ Voedzel van alle kanten verfchaft

LXV. * » fterke toeneeming en verfclieidenheid

Takmaakingen aan dceze wonderlyke
’

5, Klasfe van veel-Lighaamige Dieren (*).

,, Behalve deeze kleine Polypen
, die de

,, Takken farnenftellcn, geeven deeze Koral-

„ lynen, uit verfcheide dcclen
, vcele Blaas*

j, jes uic van vcrfchillende gedaante , in zc-

,j kere Saizoenen van het Jaar j naar dcrzelver

„ verfchillende Soorten. Deeze Blaasjes zyn
„ uitzwellingen van de buitenfte Huid of van
j, het Hoornig bekleedzel van deeze getakte

„ Polypen, en van het inwendige of Vleezige

„ gedeelte komt een grooter Polypus voort

„ hoedanig een ieder van deeze Blaasjes in-

„ neemt. Een Korallyn met deeze Blaasjes

„ vertoont zig als een Plantgewas met Bloe-
3, men beladen , die, na dat zy tot haare vol-
,, maaktheid gekomen zyn , afvallen met haa->

y, re Blaasjes of Doosjes
, wordende nieuwe

3, afgezonderde Dieren
, die voor zig zelf

„ zorgen moeten, even als de afvallende Zaa^

,, den andere Planten vóórtbrengen.

,, Dit Korallyn onderzoekende
, bevonden

„ wy dat de Dieren in de Blaasjes dood wa-
3, ren, doch, onmiddelyk daarna, hadden wy

'
,3 gelegenheid om de Polypen der Blaasjes

>> le-

(‘J Dit denkbeeld is niet vreemd; liAitER en Trem.
BLEV hebben nnpei.oeg het zeJhie v;aargcnomen in verichei.
de Soorten v?ia Tros - Polypen der Zoete Wateren*
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\

I, levendig te bcfchouwen , in een ander

sj Korallyn”, dat van hem Zee- Eik Korallyn £xv.
geheten wordt ,

om dat het langs de Opper- Hoorn-

vlakte krüipt van het Zee-Ruy, gemeenlyk

Quercus Marina genaamd. Van ’C een en an-

dere geeft de Heer Ellis zeer fraaije Af-

beeldingen.

« Ik heb verder (zegt hy ,) gelegenheid

SJ gehad om eenigen te onderzoeken van dat

a, flag van Korallynen , die ik Celdraagends

jj noem
, dewyl zy ryën van Celletjes heb-

5, ben . die gefchikt zyn in Plantaartige Tak*

,, maakingen. De kleine zwarte Vlakjes in

„ ieder Celletje
, die ik te vooren gegist had

3) het Vrugtbeginzel (Embfjo) te zyn van

33 een toekomend Schulpdier, bevond ik nu,

3, famengetrokken Lighaamen te zyn van

33 doode Polypen : want wy zagen ’er eenigen

3, levendig, zig buiten de Celletjes uititrekkeh-

33 de, en , die wederom befchouwende , zo

,, bevonden wy , dat zy in ieder Celletje de
,, Vertooning maakten van een zwart Vlakje.

,, Dus hebben wy reden om te onderftellen

,

„ dat dit üag van Polypen
, ’t welk deeze

„ Celletjes vormt
, in Schulpdiertjes veran-

,, dert. Hier van zal
, zo ik niet twyfel

,

„ de tyd en, meerder Waarneemingen de Lief-

3, hebbers overtuigen”.

Uit een menigte van zodanige WaarneeminT zynweri?*

gen, op allcrlcy Soorten van Zee-Gewasfen,zee^Ge•
die aan de Kusten van Groot Brittannie

C 5 ler-
I- Deel. xvil. stuk.

I



4^ Eigenschappen

AfSl. vinden waren
, is het uitmuntend

LXv, Werk van deezen Heer , over de Korallynen

stuk”"
Voortbrengzelen der Zee, dat in ’t

jaar 1755 te Londen uitkwam (*), gefproo-
ten. De Inleiding van hetzelve doet ons zien,
by welke gelegenheid zyn £d. tot deeze
Ontdekkingen was gekomen. Niet vooringe-
nomen zynde door eenige Denkbeelden uit het
leezen der voorgedagte Autheuren , maar
door eene zeer eenvoudige Liefhebbery, om
Schilderytjes te maaken van Zee -Boompjes,
die hy in de Herfst van ’t jaar 175* van
de Kusten van Wales en uit Ierland kreeg,
kwam hy tot het maaken van eene Verzame-
ling derzclven, en, om ze behoorlyk uit el-

kander te fchiften
, een Vergrootglas gebrui-

ken moetende, leid zulks den Grond tot dien
reeks van W'aarneemingen

, waar door hy de
Wereld meer verlicht heeft in dit ftuk, dan
alle de voorgaande Autheuren met elkander.

Zie hier de Manier , welke hy daaromtrent

gebruikt heeft , en als bekwaam voorilelt

,

om iedereen , ja zelfs de ailerüerkfte twyfe-

laars,

(*I uiu Esfay ttwards^ a Nataral History of tbi Corallmts
,

mi ithtr Marir.e predamms
, Sfc. door JOHN Elli,

r. R. S. Lond. 1755. Qiiatto, In ’t Ftanfch vewanld eq
met eene Plaat niet alleen

, nuar 00(5 „jet een geheel Hoofd,
ftulc , van de nieuwe Ontdekkingen op de Celdraagende Ko.
rallynen en detzelver Voottteeling

,
in Jtmy 17JS gedaan,

vetmeetdetd : onder den tytel van , l'Misttire pfg,

iurelk des CcralUnes, Scc. « la Hay‘- J7Sö, in Qiiart».
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Jaars
, vhq de waarheid der zaak te overtui-i VI.

Afdeel.

^
LXV.

sj De grootfte verfcheidenheid van Koral- Hoofd»

»> lynen (zegt zyn Ed.) is te vinden op het'^fuK.

»> gene men gemeenlyk Klip -Oesters noemt,

j, of in die Oesterbedden, welken eenigen niertjes in

»> tyd niet gebruikt of geheel verlaten zyn.

5, Op zodanigen heb ik ze ,
als ’t ware, byne^^en*

„ kleine Bofchjes zien groeijen. Laat de

,» Visfcliers, zo dra zy deeze Oesters hebben
i> opgenomen, dezelven doen in Emmers mec

,, Zeewater
; want de Diertjes zyn van eene

„ zo tedere natuur, dat zy door de Lugt zeer

„ fchielyk opkrimpen. Dan zo fpoedig, als

,, ’t bekwaamlyk gefchieden kan , naar den

„ Oever gebragt zynde, rukt men de Koral-

„ lynen met een Tangetje van de Oester-

,, fchulpen af
, vattende dezelven zo digc als

,, mooglyk is by de Schaal. Doet ze dan

„ zagtjes op witte Aarden Borden vol helder

„ Zeewater , en in omtrent een Uur , of

„ mooglyk minder tyds , zullen zy van die

„ ruuwe behandeling beginnen te bekomen
,
eq

veelen van de Diertjes zullen beginnen zig uit

te ftrekken. Men kan dit met een Vergrootr

glas van omtrent twee Duimen Brandpunt

,,
waarneemen. Die gy uitgeftrekt en leven-

„ dig ziet, kunnen fchielyk met het Tangetje

,, uitgenomen ,
cn aanftonds gedompeld wor-

j, den in eemge foort van Geest, welke gy
»j in een open Glaasje ten diep einde by U

,, ia
I. Deel, xvil. Stuk.

}*

3J

5»
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Hoofd-
stuk,

AFnEEt.
** gereedheid hebben moet. Dit zal de

LXV,'« Diertjes zodanig vast zetten , dat, wan-

,, neer zy in wydmondige fterke Bottels, met

,, dergelyke Geest gevuld , gedaan worden

,

„ die wel gekurkt zyn ,
men veele Verfchei-

,, denbeden daar van te gelyk op een grooten

,, aflland verzenden kan , zonder de Geftalte

j, der Diertjes te benadeelen
;
gelyk ik ondcr-

5, vonden heb.

„ Of men kan deeze Manier volgen : dat

„ men , naanielyk
, de Oesters , met de Ko-

,, rallynen daar op, in wyde Aarden of Hou-

„ ten Vaten doe, gietende zo veel Zeewater

„ daar op , als noodig is om ze te bedekken.

„ Laat ze dan een Uur ftil leggen
, cn giet

„ dan kookend heet Water zagtjes langs de

„ kant van het Vat tot ongevaar de zelf-

5, de veelheid, als 'er koud Water in de Vaten
„ was. Pluk dan aanftonds dc Korallyncn van

,, de Schulpen , en doetze in Bottels met

„ Geest, gelyk te vooren is gezegd. Die ze

„ ontvangt , moet , om dezelven te onder*

„ zoe-

C*) In ’t Engelfch hy tht Sidt tf tht VtsfiU. Ik vind dit

een weinig duister of eigentlyk niet zeer bepaald, cn zo
klaar niet

, als of ’et ftond , iy tht Side in tht Vttfil (langs

de zyde in het Vat}. De Franfche Vertaaling heeft /«r Ut
hordt du Vafe (op de randen van het Vat} : dat geen plaats

han hebben en ook geenszins overeenkomt met de EngeKche
Tekst. Buiten twyfcl zal men ’t heete Water ’er in moeten
gieten , om dat ’cr van de veelheid gemeld wordt

, en om dat

in t veivuig biykt
, dat deeze Diertjes dc Waimtc bemin.

r.e.n.
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V zoeken, lange, naauwe, Flefchjes van wit VI.

j, Glas hebben , met een wyden Mond, om

,, de verfchillende Soorten daar in te doen. hoofd-

3, Deeze Glaasjes moeten gevuld zyn met deSTUK.

31 helderde Spiritus, doch niet fterker dan dat

33 zy proef houdt. Haar wydte moet gefchikc

33 zyn naar ’t Brandpunt van ’t Vergrootglas

,

33 waar mede gy dezelven onderzoeken wilt.

33 De Proefheemingen gelukken best in warm
3, Weder ; tnen vindt de Diertjes gemeenlyk
„ famengetrokken en byna levenloos, geduu-

„ rende het Winter - Saizocn”.

Deeze Waarneemingen van den fchranderen Tegen-

Heer Ellis, bragten de Wereld in verwon- mhd’X"
dering, doch vonden geen geloof by alle

tuurkundigen. Het veni (f vide van den Hoog-
leeraar Ruysch was hier niet genoegzaam:
men vondt ’er die. hunne Oogen mistrouwden,

, en anderen die beter meenden te kunnen zien,

of die de Gevolgtrekkingen niet erkenden. Een
der voornaamsten onder deeze laatllen was de
meermaals van my mee Lof gemelde Heer J.

Bartf.r , Doktor in de Geneeskunde te Zi-

rikzee , Lid van de Koninglyke Sociëteit der
Weetenfehappen van Londen

, en van de Hol-
landfche Maatfehappy te Haarlem. Door dee-

zen werdt een Vertoog aan gedagte Sociëteit

ingeleverd ,
dat men

, den xp Mey des jaars

1757, in de Vergadering voorlas. Na de In- <

leiding wordt hier in eerst van de Zee-Gewas-
fen in ’t algemeen gefproken, en beweerd, dat

'

de-
I. deel. XVII. STUK.
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)\FDr.EL.

LXV,
Hoofd-
stuk.

4Ö Eigejsisc happen
dezelven wel Planten kunnen zyrl, fchoon zy
geen Wortèls hebben

; alzo zulks plaats heeft

in verfcheide Soorten van Paddeftoelen en
Zwammen , die op Boomen groeijen

, enz.

De Polypen der Korallynen ontkent de Heer
Baster niet : in tegendeel wyst zyn Ed. de
manier aan, om dezelven waar te neemen;
hoewel hy in fommige Zee • Planten , inzon-
derheid jong zynde of zittende aan Zeetonnen

cn Schepen , nooit of zeldzaam Polypen ge-

vonden hadt : maar, als die Gewasfen ouder

geworden waren , of ftil zaten op Schulpen i

Steenen , enz. op den Grond der Zee , dan
waren zy vol Polypen. Hier uit befluit zyn
Ed.

,

dat de Korallynen niet door zodanige

Diertjes gefabriceerd zyn ^ brengende verder

eenige redenen ter baan , die zulks naar zyn
oordeel bevestigden.

Dat de Korallynen door Polypen gefabriceerd
.

zouden wezen, luidt inderdaad wat vreemd,

cn wy hebben hier voor gezien, met welk een

kragtde Heer Pabsons zulks tegenfpreekti

Ondertusfehen fchynt dit Denkbeeld eerder als

een Gevolgtrekking, dan als een voKlrekt Ge-
zegde te last gelegd te zyn aan de Voorftanders

van het nieuwe Gevoelen. De Steenagtige

Zee -Gewasfen kunnen in zeker opzigt aange*

merkt worden , als gebouwd door de Dieren

,

die in dezelven huisvesten, doch in de overi-

gen merkte men llegts een Dierlyk Leven

aan. De Heer Jüssieu was vaa dat Ge-

voe-
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voelen zegt onze Vrind (*) ; en men vindt VI.

het, ’t is vyaar , in de Tytel van zyn Ver-
toog

; doch hy zegt op ’t end , dat die vier Hoofd-
Voortbrengzelen der Zee

, waar hy van gefpro-sTuK.

hen hadt
, en welken men voorheen hadt aan-

gezien als Planten , ontwyfelbaar Celletjes

waren van Infekten en kleine Diertjes (t)i
Aangaande de Buisagtige Korallyn fchynt hy
®et Luid in te ftemmen , die dezelve ver-
klaarde te behooren tot het Geflagc der Plant-
Oieren. Daar is nogthans in zyn Vertoog een
Plaats

, welke men dus heeft kunnen opnee-
men

; hoewel zy geheel iets anders zegt (j.).
Hy heeft zig ook, in een Brief van den jaare*

i7U aan den Heer Linnjüus, wat klaarder
uitgedrukt (§).
Maar, het was genoeg, dat men de Koral-

lynen niet nor Planten hieldti of niet erken-

de.

()Idem obfemt Cel. JussijeUs licet Coiallinas a
ïolypis tameu fabrifatas autiimac. 'TroK/ka^ V O t. I,
P* 27U

•

(t) voih donc déja quatre Produftlons de Mer difFérentei

.

que

« * po»

M j
hvd, un Pülype a chacun des

Tuyaua de I anmn desquel,
^otp.

,
qui a

jatqu .o peur une Plante.
je ,74a

.
pag. 396. Odavo.

zeker moet mei., in t leezen
, agtet „nComma plaatzen, anders zou het onvetftaaubaar zyn.

1 9 J •^rnwn. Acaim, V 0 L. I, p.

I. De&l, xvii. Stok*

(



48 ElGENSCHAfPEI'J

VI' de, dat zy van eene Dierlyke Natuur waren J

^LXV*' Ellis, in zyne Aanmerkingen

Hoofd- op Doktor Bast er s Vertoog (*_) , denzeN
stuk. ven te laste legt. El lis wilde ze aange-

merkt hebben, op gelyke manier, als de Hoo-

rens en Schulpen van eene Dierlyke natuur

zyii ; houdende alle die Takkige
,

holle
,

ge»

tande Lighaamen, genaamd Korallynen, wel-

ke men aan onze Stranden opgeworpen vindt,

voor Geraamten of Huiden van zekere Zee-

Polypen, en niet voor derzelver Nesten of

VVooningcn
;

gelyk de Heer Baster dezcl-

ven by die Hoorens , welken de Kreeftflak*

•Kluizenaar genaamd , tot haare huisvesting

uitkiest, vergeleek. De Conchyliën, die aan-

groeijen om het Lyf der Schulpdieren , en

waar mede zy bekleed ter wereld komen,
kunnen zo min eigentlyk gefabriceerd zyn
door deeze Dieren , wier Huid zy uitmaaken ,

als men den Dop van een Ey zal zeggen door

het Kuiken
, dafr ’er in zit, of door het Ey,

gemaakt te zyn.

Annmer- Verfcheide Zee-Gewasfen, welken de Heer
R voor CorallincB opgegeven en afge-

dasr op beeld hadt , merkt de Heer E l L i s aan , wa*
gemM t.

(legts Confervce of Zee-Mosfen- D’t on-

derfcheid zal aan niemand van veel belang

voorkomen , die niet weet

,

da: het hier te

doen

() PhiL TtaK/afi, Vol. L. p« 28o ,
Sic,

^
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^en is om een gcwigtig punt van de Na- VI;

tuurlyke Historie. De Zee-Mosfen zyn
kei Planten, volgens den Heer El lis; ge- Hoofd.
lyk nic het befchouwen van derzelver Struc-s^u'^*

tuur
, door een goed Water i Mikroskoop »

als zy in Zee -Water gedaan zyn, en door

den Reuk, zegt hy, dien zy by ’t verbranden

gecven!, blykbaar is: daar, in tegendeel, de
Roraalmosfen

, als men ze verbrande , door
den Stank duidelyk eene Dierlyke natuur
doen blyken. Ook tnerkt hy aan , dat de
genen die de Heer Baster voor bloote

Polypen , zig hier en daar aanhechtende,

hadt gehouden
, weezentlyk kleine Koral-

lynen en Korstgewasjes waren , beftaande

uit! haar eigen Huidjes en Celletjes 3 hoedani-

gen hy reeds verfcheidene in Plaat vertoond
hadt. Zulks zoude , meende hy , by nader

befchouwing aan hem blyken
, indien hy flegrs

Koraalmosfen uit diep Water nam, aan Schul-

pen of Zee-Ruy zittende, en dezelven op
de van hem gemelde manieren onderZogt.
Niet lang daarna gaf de Heer Baster Nader

het Eerfte Stukje van zyn zeer geagte Werk,-^‘‘*'^"'^‘”"

dat den Tytel draagt van Natuurkundige Uït. D .BAsa

Spanningen y aan ’c licht. Hier in Hemt zyn"'”
Ed. den Heer Ellis toe, dat ’er een aan**

merkelyk onderfcheid is tusfehen de Confervat

en Sertularice
’y

alzo de eerlten, zonder eenig

Stammetje, veele lange dunne Takjes of
Blaadjes uitfehieten , die famengefteld, zyn

• D uit
I. DMt. XVÏL stvk.

TEK.
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^toeÉl
ronde korte Leedjes ,

en aan welkea

'Lxv. iti de 2omer en Herfst, dikwils 'Zaad-

Hoofd, blaasjes ziet : de laatften uit een Stammetje
STUK.

verfcheide i'akjes uitgeeven , die uit lang-^

werpige Leedjes beflaan , waar van het bo-

venfte met zyn dunfte End in bet onderfte

fchiet. De eerften
,
zegt zyn Ed. , worden

van elk voor groeijende Planten gehóuden ,

doch over de laatllen is het GefchiL Men
ZOU hier kunnen vraagen, tot welk van bei*

den de voorgemelde Tubularia Laryngi fimi-

lis of die andere van Jüssieu; Czie Ecilis

PI. XVI. fig. b en c.^ volgens deeze Ver-

decling behooren ; om van anderen
, gelyk

het Kreeften -Hoorn Koraliyn, op Plaat IX,
enz; die geen Stammetje hebben, en waar in

niettemin Diertjes waargenomen zyn, niet te

fpreeken. Zyn Ed. dunkt , dat

,

indien de
SertuluTüe een Voortbrengzel van Polypen-
waren, en ééne Polypus dea aanleg van hec

Stammetje gemaakt had , dat dan dit Stam-

metje, offehoon het Takjes uitfehoot, niet

dikker worden moest : waar van doch , zegt
zyn EJ. het tegendeel gebeurt, juist even als

in de groeijing der Hoornen en Planten. Dc
meeste Afbeeldingen van den Heer Er.r.is

moeten valfch zyn , indien men dit toe zal

Haan , en de manier van groeijing der Koral-

lynen toont zulks, onder anderen op dcszelfs

Plaat XXI , fig. A
, in het Ruige Yvoor-

Koraliyn, daar die Heer dus van fpreekt*

Die99
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ij Dit Korallyn , zorgvuldig door ’t Mikros- VD
jj koop ondcrzogt zynde , fchynt voort té

jj komeii uit kleine famengedrukte Bolletjes i HoofèI-

»> welke op een Fucus gelegd zyn. In ’t

»> niiddelpunt van ieder derzelven kunnen wy
Ij een klein Gaatje waarneemen , van waar
i> zeer dunne gearticuleerde Pypjes afkomen*
sj die doorgaan in Takken, beftaandé uit dub-
j» belde rySn van Buisagtige Celletjes, wel-
” byna tegenover elkander geplaatst zyn,
,, en aan de zyden vereenigd, maar met de
3» Toppen een weinig uitwaards liaan; Aan
i, de zyden der Takken komen hier en daar

j, kleine holle Blaasjes voort, die zeer broorch
s, zyn en vol van kleine Vlakjes”. Het Ha-
ringgraat - Korallyn , daar wy voorheen van
gefproken hebben , toont door zyne Buisagti-
ge Strufhuur genoegzaam, waar de dikte der
Stammetjes in fommigen uit ontftaat.

Ik fprak daar , zo even , van Smularice. zyn Eff;

Men moet weeten , dat Linnüeos, in de df Koraal'Tiende Uitgaave van zyn Samenflel der Na-
*

tuur, twee Geflagteii gefield hadt, het eeneter*’*^'
onder den naam van Sertularia

, het andere
bnder dien van Corallina; hebbende 'fommige
Korallynen van El lis en wel die, waar in
dezelve geen Polypen waargenomen Hadt, in

het Geflagc der Corallina
^ de overige in dat

der Sertularia geplaatst. De Heer Baster
gaf een Verhandeling uit over de Plantdieren

i
welke de Koninglyke Sociëteit van Londen.

D a aari-ï
I. DKSt. XVII. STOK.



VI.
'Akdeei.

LXV.
Hoofd-
sxus»

^2 E I c F. N S C H A P K N

aangebooden ch in derzelver Vergadering
^

' den 2 April des jaars 1761 ,
gelezen werdc (*}.

Hief iri verhaalt zyn Ed. ,
dat de befchou.

wing der vereenigde Plantaartige en Dierlyke

natuur , in dè Plantdieren
, hem zyil voorig

Gevoelen, aangaande deeze Lighaaraen, hadt

doen veranderen. ,, Twee Gcflagten, zegthy,
„ itelc L I N N^ u s van ZoöphytA ; harde of

F» Steenagtige Cf), gelyk de Tubipora, I/Ulle-

,, poru , Madrepora
, onder welken öok het

,, Roode Koraal geplaatst is , en wecke of
,, zagte

,
plyk ds ijis^ G ergonia f yllcyonium

^

„ Tubularia y Efchara y Corallinay Sertulariay

„ Fennatula
, Hydra

y Twnia, Holvox''\ waar
van zyn Ed. de agt eersten ter toets zou
brengen

, als in de Zee voorkomende. On-
middelyk Rapt hy tot de Corallim of Koraal-
mosfen over , en verklaart dezelvcn . zo veel
hy daar van hadt kunnen onderzoeken

, voor
Conferva y dat is voor Zee-Mos of waare
Planten , en dit wel

, om dat men nooit Po-
lypen op derzelver Toppen .waargenomen
hadt; maar dat zy Zaaddraagende waren] ge-
lyk de anderen Zee-Planten.

E)an

(p) Dis/ertath de Zoofkytis
y &c. PUI. Tranfaa. Vol

ill. p. loS.
*

et) I.INN.EU* Hadt
y reeds in de Tiende Uitgaave van

syn Samenftel der Natuur, de steenagtige Zee - Gewasfen

,

•nder den naam van Lithofhyta ,
van de ïlantdieren afge-

aondeid en in een andere Rang geplaatst.

/
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Dan tot de Sertularice overgaande, verklaart

zyn Ed. de manier van derzelver Voorttee- l^v.'
ling

, zo als Ijy die jn het Denneboomagrige Hoofd* <

Korallyn hadt waargenomen , om te dienen stuk,

tot een voorbeeld van de Plantdieren, en

toonen
, hoe eene Plantaartige en Dierlykezyn, vor-

Voprtteeling in een zelfde Schepzel gepaard

kan gaan. Zyn EJ. verwondert zig , devhal-

''e, „ hoe die pryswaardige Mannen, Ellis,
,» JossiF. u. Do NA TI, en anderen, de Ser~

„ tularia zo hardnekkig hec Werk of de Fa-

„ briek van dceze Diertjes kunnen blyven

« noemen; daar Tremblet, die allereesc

„ zeer naauvvkeurig deeze Gepluimde Poly-

» pen befchreeven heeft , reeds gezegd hadt

;

,, dat de Celletjes het VN’erk niet zyn van de

,, Polypen, op .zulk een manier, als de Huis-

» jes der Motten het Werk der Motten zyn

;

s» maar dat de Celletjes, waar in deze Poly-

j5 pen zig yerfchuilen , te houden zyn voor

,, een gedeelte van derzelver Lighaam , dat

,, met haar opgroeit"

Ik weet niet, waar die Autheuren het ge-
dagte denkbeeld met zo veel kragt ftaande
houden. Donati zegt, dat zyne Polyp/erj

een gevoelend Leven deelagtig zyn ; en fpreekc

naauwlyks van de Korallynen of Sertulari^.

JüssiEU befchryft alleenlyk eene Pypagtige,

dif

(''J Phil. TranfaB. VOL. LH. p, „g,
' Ö3

ï. Dml. XVII. Stuk.
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Afdeel.
anderen houdc voor Nestei^

^pxv. Diertjes C*). De Heer Ellis wil, >t is

IJooFD* waar, in zyn Werk over de Korallynen, uit
(iTWK. een Westindifche Zee-Waaijer, die gedeelte-

lyk gebroken was, bewyzen: ,, dat Dieren

,, van het Geflagt der Polypen de Fabrikeurs

,, zo wel van ’t Hoornige of Houtige, als van
,, het Kalkagtige bekleedzel

,
van deeze aartige

„ en talryke Plantagtige Kolonie van Infekteq

j, zyn” ; doch de Sertulario of Korallynen

kan men naauwlyks aanmerken één te hebben
van die driederley Bekleedzelen. En , wat
de gezegde Zee -Heesters aangaat

, zie ik
ook niet , dat hy de Infekten , die ’er in

woonen , meer houdt voor de Fabrikeurs van
de Buisjes, waar zy uit beftaan

, dan de Zee-

Wormen het zyn van de Wormhuisjes of Pyp-
agtige Kokers , waar in zy huisvesten.

B A s T s R Doch het komt hier niec aan op een weinig

Ba ster, die de
iien voot

' Seriularia voor Plantdieren erkend hadt
, laat

op het gemelde volgen: „ Indien men nu dit

,, zeggen van Trembley , en ’t gene zo

,, even door my van de Sertularics gezegd is ,

,, voor waarheid aanneemt, zal men op ftaan-

„ de voet overtuigd zyn , dat de Sertularias

)i geenszins het Werk kunnen zyn van Diert-

„ jes , die , met weinige en zeer eenvoudige

,, Ledemaatcn voorzien, niets kunnen wer-

jj ken

,

(*) jAi CU llcu de m’asfürer , q'ieües ne (ónt que de«

wfemblages de loges d’Animaux, p. 3^7^ oilavo.



3> ken, niets uitvoeren, maar louter lydelyk ,
VI.

» gelykerwys een Bloem
, gelyk een Ange-

3» lier
, in haar I uisje groeijen , en daar uit Hoofd-

33 te voorfchyn komen, üok zal het niet stuk.

3 3 in bedenken vallen
, dat de Sertularia een

33 Üier zy met zo veel Hoofden , als daar

33 Polypen zig op bevinden : want de Polypen
33 zyn ieder een Dier op zig zelf, die alleen
33 zwemmen

, elk voor zig Voedzel zoeken
3 3 kunnen ; maar .dat de Sertularia veeleer
„ voor een Plant te houden is met zo veel

„ Bloemen , die haar Zaad geworpen hebben*

,, de, ryp afvallen, t’Is ook, gelyk blykt,

„ zo ver daar van daan, dat deeze Plant van
„ Polypen voortgeteeld zyn zoude: dat veel-

,3 eer de Polypen, als Bloemen befphouwd,
,, een voortbrcngzel zyn van de Sertularia,

33 ’t Blykt ook niet minder, dat de Korst of
,1 Schors

, waar mede de Sertularix zo me-
33 nigmaal bekleed gevonden worden , en wel-
s) ke uit aan elkander Celletjes y
j, van een ander Ceflaï»t van Polypen, dan
,, de Sertularia voortbrengt, beftaat, eigent-

„ lyk tot de Sertularie niet behoort , maar
„ een vreemd, van buiten aangebragt, Lig-
„ haam zy. Het is derhalve de moeite waar-
„ dig, dat men naauwkeurig onderzoeke, of
,3 niet de Bast , die in de Koraalen en Zee-

„ heesters voorkomt, op de zelfde manier ecri

3 3 Lighaam zy , aan deeze Zee-Gewasfen
31 niet eigen , en dat zy

, derhalve , een ge-

^4 „ heel
I. Peel. xvu. stuk.
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Afdeel
verfchillende oirfprong en Voedzel

LXv!" » genieten, dan yan deeze Bast; gelyk ik die

Hoofd- ji in ’t Eerfte Stukje van myne Natuurkuu-
ê^*'*^*

,, dige Uitfpanningon getragt heb te becoo-

j, gen".

Vervolgens kwam de Systematifche be-

fchryving der Plantdieren door Doktor Pal-
las, naderhand Hoogleeraar te Pecersburg
geworden

,
aan ’t licht (*}.

pallas Hier in worden de Sertulam volftrtkc

koraal- Verklaard voor Dieren met eene Plantaartige

yootr^.
groeijing begaafd. „ Uit de Waameemingen

WB. „ blykc thans genoegzaam C^egt die Heer}
,, dat de SsTtulcifia

, als *t ware^ een getak*

„ te Polypus is , beflooten in een Hoornagtig
„ Buisje

, door welks gekroonde Poren of
„ Kelkjes dit Dier zyne Koppen

, met Baard-
„ jes voorzien , uitfteekt

, brengende in by-
„ zondere Blaasjes leevende Vrugtbeginzels

voort 3 die afvallen
, om nieuwe bezielde

„ Planten te worden". Onder deeze telt hy
verfcheide Korallynen , in welken nog geene
Polypen of Diertjes waargenomen zyn : doch
de Corallina Officinanim en dergelyken foorten
yan Koraalmosfcn

, welken LinNjEus in de
Tiende üitgaave van zyn Samenael der Na-
^uur, op ’t voorbeeld van El lis, mede

ge-

(*) Ekitchus ^ot^hylorum
, Authore P. S. P A L L A s, Hag^

176;. door den Heer Dr. Boddaf.bt Fercaald eo met
piraten uitgegeven ondet den naam van Lyji dit FUnti-t.
rca^ Utrecht, 1768,
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geplaatst hadt onder de Plantdieren, worden VI.

door Pallas alleenlyk op ’t end byge-

voegd
, op dat zyne Lyst niet onvolkomen Hooïd-

zonde geagt kunnen worden te zyn, niette-

«

tuk.

genftaande zyn Ed. dezelven volftrekt voor
Planten hieldt,

De Heer Ellis, dus de zaak maar ten ellis
halve gewonnen hebbende, trok daar op aan-ja^ookde
ftonds weder het harnas aan. Zyn Ed. vondt Koraairaos-

Winn’
'verdedigen iq een Brief aan denzyiu^

Kidder Linn.®us
, over de Dierlyke natuur

van het Gejlagt der Plantdieren
^ die men Xo-

raalmosfen noemt: waar van een Uittrekzel
in de Verhandelingen der Koninglyke Sociëteit
van Londen, op *t jaar 1768, is geplaatst {*;.
Hier worden

, in de eerste plaats , de redenen
van Pallas wederlegd. Hy begint met aan
te merken

, dat de Koraalmosfen geenszins in
Structuur

, o/ in een Scheidkonjlig onderzoek ^

naby komen aan eenig Gejlagt van Plantdieren.
Het tegendeel hier van tragt Ellis te be-
toogendoor verfcheide Voorbeelden. „ Breek
„ zegt hy

, een dun Stukje af van de Kalk-
„ agtige Millehore van Pallas, die hy er-

„ kent Dierlyk te zyn
, en dit met het Mi-

„ kroskoop onderzoekende, zult gy bevinden,

„ dat

Extrad of a Letter froin JohnEllis, Esquire
F. R. s. to Dr. L I N N .® Ü S of upfal , F. R. S; on the
Animal Nature of the Genus of Zoophytes

, called CtralO-
*'*• Tranf. V OL» LVIL Pair, i, p, 404..

Ds
L Deel. xvil. stuk.
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VI. dat ‘er een regelmaatige ry van Celletjes in

‘

Ly\^ •’ heeft. Splyt een der Leedjes van

HooFp. i> het Winkel -Koraalmos (Corallina Officina-

iTuK. „ rum) overlangs, en daar zal U een derge-

„ lyke ry van Celletjes in voorkomen , naauw-

,, keurig in gedaarite naar die der an lere ge-

,, lykende. Dus komt ook de Struftuur van

», zyne Geknotte Millepore ,
die het Myrio-

,, z'óon is van Donati, volmaakt overeen

„ met die van het Witte Paternoster Koraal-

,, mos , en het Dikledige , beiden door my
,, zorgvuldig ontleed en afgebeeld ; en daar is

,, zo groot een gelykheid in derzelver Cellet-

,, jes, ja zelfs in de Dekzeltjes van het Dik-

„ ledige Koraalmos , dat het ons reden geeft

„ om met veel waarfchynlykheid te beflui-

„ ten , dat derzelver Monden of Zuigers de

3, zelfden zyn. Daar is, bovendien, een groQ-
te overeenkomst van de Steenige Leedjes-

„ Koraalmosfen met het Oostindifche Ko-

5, nings- Koraal {Ifis Hippuris) en de Cellula-

,, ria Salicornia van Pallas, welke beide

j, laatften voor Dierlyk erkend worden. Men
,, vindt in deeze allen een zelfde foort van

,,
Vezelen die de Leedjes famenvoegen , en

„ volmaakt op eene zelfde manier”.

Dus dan het eerde gedeelte wederlegd heb-

bende, komt Ellis tot het gene de Scheid-

kunde in deezen betreft, Hy hadt, om dit

niet minder te beüisfen , genoegzaame

veelheid der CoraUim Q^*®*^*^ de Kust

by
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by Harwich weecen te bekomen. Deeze

hy aan den Heer WouLFE,Lid der Koning- lxv.*
lyke Sociëteit, een zeer ervaren Chymist. De Hoofd-

Brief van dien Heer
, aan hem gefchree- stuk»

ven, toont
, dat men uit deeze Koraalmos

gelyke Stoffen , als uit gedeelten van Dieren

,

door Destillatie krygt : een Alkalyne Geest,

paamclyk
, een vlug Alkalyn Zout , en cene

dikke brandige Olie. Ook hadt men ’t zelfde,
ty zekere gelegenheid , door den Stank, dien
zy by ’t verbranden geeft, in de volle Ver-

gadering , van de Sociëteit tot bevordering

van Konsten, Weetenfehappen
, Handwerken,

enz. te Londen, waargenomen. Dus verviel

dan eene der kragtigfte redenen van Doktor
P ALL A s

, tegen derzelver Dicrlyke natuur.

De Foren
, vervolgt zyn Ed. , van haare

Kalkagtige zelfjlandigheid zyn te kleine dan dat

daar eenige Polypen in zouden kunnen Jiuisvesr

ten. ,, Waren dan deeze Poren daar te klein

,, toe, (zegt Eli. IS,) zo moet P a l las zig

„ vergist hebben, wanneer hy het kleine wit-

„ teKorallyn, onderden mamvm Millepora
Calcarea, te berde brengt als een Plantdier:

„ dewyl hy daar van getuigt, dat hetzelve in

,, ’t geheel geen Poren of Gaatjes heeft. Ook
„ kan dit zeggen van den Doktor allecnlyk

], zien op de Steenige Korst , welke maar

,,,
een gedeelte is van dit Plantdier, zynde het

» binnenfte op ver naa niet hard ; des het

mooglyk niet kwaad zou zyn te zeggen ,

,, dat
I. DF.EU XVII. STUK.
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Afdke
Qqrallina een Sertularia is tnet een

Lx'v^ « of Kalkagtige Korst. Zyn de
Hoofd. ,, Mondjes in die Korst zeer klein , dan kan

„ derzelver menigte dit gebrek vergoeden.

,, Voor hoe veel Jaaren reeds heeft men de
Poren gekend in de Efpharen en Milleporen:

s, federt hoe weinig Jaaren heeft men die ge-

3, vonden in de Korallynen QSertul^ice) : wie

,, zal zeggen , of men naderhand door middel

j, van nog fterker Vergrootende Glazen, de-

j, zelven niet ontdekken zal in zulke Lighaa-

„ men , daar wy dezelven thans , door Ana-

,, logie, in moeten onderfteljcn plaats te heb-

„ ben? Myn denkbeeld, in deezen
, zal, zo

„ ik geloof, gebillykt worden door menigvul-

j, dige Proeven , die er van Luiden van oor-

„ deel in ’t werk gefield zyn , om de Poly-

„ pus - agtige Zuigers waar te neemen in vee-

,, len zelfs van de Korallynen , dat zy ver*?

3, fch^ide maaien te vergeefs hebben onder'

„ nomen. Ik moet bekennen, dat dit my dik-

j, wils in veele Soorten is gebeurd en nog.

„ thans twyfel ik in ’t allerminste niet, of het

5, zyn waare Korallynen ; wegens de gelyk-

„ heid, welke zy in geftalte en gedaante heb-

„ ben met anderen van het zelfde Geflagt;

„ waar van ik meen dat Doktor Pallas

„ ten vpllen overtuigd is”.

Een ander Argument van dien Heer, om de

Dierlyke bellaanlykheid der Koraalraosfen om-
ver te ftooten, afgeleid vanzekpr Plantje, dat

de
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de bekende M e e s e , wyleh Hovenier in de VI.

Akademie Kruidtuin te Franeker
, op de Ber-

guramer- Heide in Friesland gevonden hadljHooFi^
komt aan den Heer El lis niet kragtiger voor.

Meese noemt hetzelve, in zynQ Flora Frijicay
een Lichen

; doch Doktor P a l l a s heeft het , in

zyn Lysc der Plantdieren
, onder den naam van

Corallina terrestrü gebo'ekftaafd. Dit zou het
eenigfte voorbeeld zyn van een Landgewas met
eene Kalkagtige Korst, zonder dat, men weet,
of het ook by toeval op die Heide gebragc zy,
enz. De onregelmaatige figuurtjes

i die de

Heer Pallas voor Vrugtmaakingen neemt,

fchynen ook veeleer gebrekkelyk uitgegroei-

de Takmaakingen te zyn.

Dat de Knobbeltjes of Knoopjes
, die ’ef

door den Heer Pallas in de Koraalmosfen
waargenomen zyn, een Zaadje bevatten of iets

met de Vrugtmaaking van het Zee-Ruy en

Zee- Mos '(Fwcar ö* Conferva') overeenkoms-
tigs hebben; agt de Heer Ellis ook in dit

geval van geen kragt te zyn : alzo men derge-

lyke rondagtige Ovaria aan Cellulariën
, Sertu-

lariën , Milleporen en anderen, die thans al-

gemeen voor Plantdieren erkend worden
, waar-

neemt ,
enz Om verder

, van het gene de
Vrugtmaaking der Zee-Mosfen betreft, en hoe

veel die van de Vrugtmaaking der Koraalmos-

fen verfchilt ,
volkomen overtuigd te zyn

,
gaf

de Heer Ellis dienaangaande een Vervolg
dit, dat, in ’t voorlte des jaars 1768, aan de

Ko-
lt Deel. Xvii.[stvk*
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AfmÊi.
Sociëteit van Londen voörgelezeö

LXV. keurige Afbeeldingen dien

Hoofd, aangaande voorzien. Het is wederom inge-
stük. richt al? een Brief aan den Heer Linnaeüs,

en het begin daar van luidt aldus;

Verfchii s> kome nu tot beantwoording van Dok»

WenT,'„'»’
tor Baster, die in zyn Vertoog, dat in

toefen
*’ VerhandeUngen van de Koninglyke So-“ “* jj cieteit. Vol. LH. p. 1 1 1 , wereldkundig ge-

„ maakt is, ftelliglyk verzekert, dat alle de

„ Koraalmosfen , welken UEd. en ik befchree-

s, ven hebben, Planten zyn van het Geflagt

,, der Conferva. Om my Zelf te verklaarcn

,

„ zal het noodig zyn, hem te berigten, wat
„ ik op ’t Oog heb met een Conferva, en wat
,, ik verftaan wilde hebben door een CorcilUnu ,

j, volgens U£d. Samenftcl.

,, Door een Conferv4 . (Zeemos) beoog ik

j, een Plant, met Vezeldraaden die uit Leed-

„ jes beftaan, ’c zy enkeld of getakt, Vrug«

,, ten draagende die op verfcbeiderley wyzen

,, gefchikt zyn : in ’c Latyn dus

;

j, Conferva est Planta , cui funt Filamentd

,, articulata^ velfimplicia velramofa^ FruStifi-

cationes vario modo dispofitas habentia.

„ Door een Corallina (KoraaImos_) verftaa

j, ik een Dier, groeijende in de gedaante van

,, een Plant, wier Stam gehecht is aah andere

„ Lighaamen. De Stam is famengefteld uit

,j Haairbuisjes , waar van de Enden gaan door

j, een Kalkagtige Korst ,
en iiitloopen in de

Po-
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i» Poren van de Oppervlakte. De Takken vl.

M zyn dikwils met Leedjes, en altoos verdeeld

ij in kleiner Takjes, welke of los en niet aanHooFo-

}, elkander verbonden , of famengevoegd' en^™^*

» als aan elkander gelymd voorkomen. In ’t

»> Laryn dusj,

„ Cörallina est Animal crefcens Jmbitu Plan^

3i t«, cui Stirps fixa ,
ex Tuhis Capillwribus

,

5 > per Crustavi Calcariam porofam fefe exerenti*

i, hus
, compejitai Kami ftepe curticulatif femper

3, TUtnuloJi , vel di\‘aricaii liberi^ vel conglutï-

j, nati et connexu

„ Dit verfchil zal verder duidelyk blyken,

3, door ieder Soort te doen in een Zuur Vogt.

,, Het Koraalmos zal onmiddelyk de natuur

s, openbaaren van zyne Kalkagtige Oppervlak*

„ te door eene fterke Opbruifching
, terwyl

het Zeemos ’er geen de minste aandoening

3, van fchynen zal te hebben Dit Zuure Vogt

5, zal ook wel dra de Kalkagtige zelfAandig-

j, heid in bet Koraalmos ontbinden, waar door
de kleine Vaatjes, die naarde Poren (trefc-

„ ken , welken ’er in de Oppervlakte, zyn ,

3,
zigtbaar zullen worden; daar, in tegendeel,!

„ het Zeemos onveranderlyk blyven zal in de

,3 zelfde ftaat , en eerder bewaard dan ge-

3, knaagd zal worden door het Zuur.

„ Wanneer Doktor P&llas, die ’t Ge-
voelen van Doktor Bas ter onderfteunt

,

3) tot dc Scheidkonftige Ontleeding van de

„ Koraalmosfen komt , dan verhaalt hy ons ,

„ dat
h DEEl. XVII. StüS.
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j, dat hy geen tyd noch gelegenheid had dm

,, ze te onderzoeken , maar beroept zig op ’c

j,
gezag van anderen. Dit vertrouwen , tot

,, omverftooting vin ’t geuè ik meen zeer

„ blykbaarlyk op vaste Voeten geiteld te heb-

„ ben, zal hem, zo ik hope, overtuigen, van

„ de gepastheid dier w-el verkoozen Zinfpreuk

,, der Koninglyke Sociëteit : Nullius in T^er-

„ la ; welke hy , zo ik bevind , aangenomen

„ heeft als het gèWoone Zegel der Brieven aan

,, zyne Korrespondenten, en hy zal nu weder-»

„ om gelegenheid hebben, om Doktor Bas^

ter een KompHmenc te maaken , wanneer

„ die op riieuWs herroept , het gene hy tegen

my geopperd heeft (P/k7. TranJ. Vol. LU*

„ p. in.); door hem te toonen, dat zy bei-

,, den hebben misgetast , in het verwarren van

,, twee Iverfchillende Geflagten , uit het Ryk

3 ,
der Dieren en der Planten, ondereen”.

Dan gaat de Heer ELLisover, tót het

befchryven der Afbeeldingen van vier- of vyfj

derley Zeemosfen ,
die weezcntlyk Bloem- en

Zaaddraagende zyn ^ zeggende , in ’t b'efluit

van zyn Brief, dat, daar Doktor Pal las
msgelyks onder zyne bewysredenen bygebragc

heeft, dat de Vrugtmaaking der Koraalmosfen

eenigermaaten met die van ’c Zeeruy en de

Zeemosfen overeenkomftig is (*) •’ hy een

ónw

(*) Friiaificatiomtiji in Puds & GonfeiWs occutrentium

j^ilwnalüga, Eltnchas Zn'öphyt, p.
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oneindige Verfcheidenheid van dezelven zou

kunnen bybrengen , om het gvoote verfchil
, XLV*

dat daar tusfchen plaats heeft, te vertoo-HoorD-

nen. stuk.

De Zaak , nu , wel overweegende , komt onder-

bet Gefchil hier op uit. De Heer Baster fchelfd^
erkent

, dat ’er Sertularice zyn , die buiten én

behalve het Plantaarcige ook eenig Dierlyk Ie- mosfen.

'

ven hebben: doch alle overige Mosagtige Ge-
wasjes, uit de Zee, houdt zyn Ed. voor vol-
Itrekte Planten

, aan welker Takjes wel Poly-
pen en Nesten van Polypen > dezelven omkor-
ftende

, gelyk men dit in de Zee-Heesters uit
Oost- en Westindie ziet , voorkomen

, maar
die geheel vreemd en toevallig zyn aan dit
Gewas. De Heer Ellis, in tegendeel, befluic
uit zyne Waarneemingen

, dat ’er, behalve
de Sertulariee

, die een geheel Dierlyk Leven,
met eene Plantaartige groeijing hebben, ook
Corallince zyn , of Planten van eene Dierlyke
hoedanigheid , en als in ’t midden geplaatst ^
tusfchen de eerstgemeldcn en de Conferva^
welke laatstcn haare Plantaartige natuur, door
Bloem en Zaad te draagen

, openbaaren# L i u-

"

N^us heeft ook
, in de Twaalfde Uitgaave

van zyn Samenftel der Natuur, welke in ’t
jaar 1767 aan t licht kwam

, het Geflagt van
Corallina ,

dat de voorgemelden van deezen
naam bevat

,
gelieven te behouden ; des ik die

in ’t vervolg, onder den naam van Koraalmos-
fin, befchryven zal, geevende den naam van

E jTf
I« Diel, XYII. Stuk;



6Ö ÉlGENSCHAPPESf

AroEEL.
by uitmuntendheid, aan de Sertu^

*LXV,
‘

j laatende de Confew , van het Ryk
Hoofd- der Dieren uitgemonflerd

,
den naam behoudeö

sTüfi.
Zeemosfen.

Men was thans zo ver gevórderd. De gè-
heele Wereld erkende, dat de Zee - Gewasferi
niet behoorden tot de Planten

, rnaar tot de
Plantdieren, en, fchoon fommigen dc manier
of den trap van deze vereeniging al zo miny
als die van Lighaam en Ziel , begrypelyk
oordeelden ; fchoon ver de meesten veel ge-
reeder toeftemden , dat de Zee-Gewasfen'
\Vooningen of Beklecdzela

, dan dat zy de
Huid of Schaal van Diertjes, en dus een ge-
deelte van deizelver Lighaam waren

j werdt
doch het Dierlyke

, by het Plantaartige ge-
voegd

,
daar^ in begreepen plaats te hebben.

De meeste Liefhebbers onderwierpen zig aan
de overeenftemmende Ondervindingen van de'
gedagte Onderzoekers der Natuur : wanneer
men onverwagts, uit het midden van Duitfeh-

land, een Hercules zag opdaagen, die het nieu.

we Gebouw , door zo llerke Pylaaren onder»

fchraagd , eensklaps meende onder de voet te

werpen.

3fiit)i,i,ens Ik heb hier de Bedenkingen op ’t Oog, die

gen, tegen de Heer Muller, Hoogleeraar in de Phi«

Namut^er^ofophic cn Natuurlyke Historie te Erlangen,

z=e . Gc. onlangs , noopens den Dierlyken oirfprong der

wSerlegd.2ee - Gewasfen , aan ’t licht gegeven heeft.

De fcbxandere Heer Bodpaert beeft de.

zei-
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Eelven zo uitvoerig beantwoord j dat men VI.

Daauwlyks vreezen kan , dat zy eenigc Liet- ^xv.
hebbers van de hedendaaafche Kennis der Na. HooïD»

tuur in cwyfeling zullen brengen Ikstuité

zal
, dewyl het Vertoog van zyn Ed. in ’t

Nederduitlch gefchreeveh, zo wel als de Be-

denisingen van gedagten Hoogleeraar , in ieders

handen zyn
,
geen Uitcrekzel daar van geeven.

Het behoort, nogthans, tot den aart van dee-
ze Inleiding

, die ik over de Zee-Gewasfen
fchr\f , een weinig ttil te Haan op het voor-

naamftc Punt van ’s Mans Vertoog, zynde de
Spil , daar ’t al op draait.

De Heer M u L l fc r zegt i bladz. ay vaö

de Nederduitfehe Vertaaling: de jongjle Dier-

befchryvers zeggen dan wel , dat die Lighaampjei

Polypen zyn , maar zy hewyzen het niet : zy

geeven ook nergem gegronde redenen voor hunne.

Gevoelens, ik kies deeze Plaats te meer uit ^

om dat , indien het tegendeel van zyn gezegde

komt teblyken, alsdan aan zyne Bedenkingen
de geheele grondflag ontrukt wordt. Door dé
jongfte Dierbefchryvers verftaat zyn Ed., ze-

kerlyk , de hcden.daagfchen of die van deeze
Eeuw, te vooren van my aangehaald, D'.a-

melykPEYSSONELjREAUMUR
, Jns SIEÜi

DoNATI , ELLiSi BASX ER, PalL AS,

Lin-
’ (*) Srief vint L IIotidakrt, Med. Doktor &c, &c.

dm Sciryver der Eeienkm^en over den Ditrlykfn Ohi
/prang jer Korsal$tv)i^fen , enz, Uticcht. T771» 0£lar«.

E z
i- Disi,, XVII. STTüK.

t
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,

LiNNiEUS. Deeze allen hebben het, meer

LXV.' of min , gezegd en zo veel reden van ge-

Hoofd- grondheid niet alleen
, maar van bewys ge-

»TüK. geven , als men verlangen kon. Een ander

Soort van bewyzen is noodig voor dingen,

die alle onderzoek gedoogen, dan voor din-

gen , die zulks niet toelaaten. Gelooft de
Heer Muller dat de Aardkloot rond isi

hoe zal men zyn Ed. dit bewyzen? Om dat

'er gegronde redenen zyn , zal hy zeggen,
' voor dat Gevoelen. Gelooft zyn JEd. dat ’er

een Stad is , Lima genaamd , in Peru : hoe

zal men hem dac bewyzen? Door ’t eenltem-

mig getuignis, zal hy zeggen, van Menfchen,
die ’er zyn geweest. Gelooft zyn Ed., dat

’er tot de Voortteeling in Menfchen eene Be-
vrugting wordt vereifcht: hoe zal men hem
zulks bewyzen ? Hy zal zeggen , om dat zy
anders niet geichicdt. Zo ziet men dan, dat

tot alle Natuurlyke Zaaken , omze te geloo-

ven, geen volftrekte Bewyzen vereifcht wor-

den ,
en dat men niet altoos mag vraagen : zou

’er ook een andere reden van kunnen zyn ?

Ook volgt daar uit , dat gegronde redenen

,

eenftemmige Getuigenisfen en Gevolgtrekkin-

gen , dikwils voor Bewyzen moeten doorgaan-

Onder die hedendaagfche Autheuren , wier

Naamen ik gemeld heb , zyn verfcheidene van
andere gedagten geweest, en door naauw-

Iteurige Waarneeming tot het nieuwe Gevoe-

len overgegaan.- Dit maakt bun tot onwraak-

baar
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baare Getuigen . Peyssonel hadt met Mar-
SIon in’c eerst die Lighaampjes op ’c roode lxV.
Koraal voor Jiloemen aangezien. Dit wierpHouFD*

hem ReauiïIU R tegen, die, hoezeer vreemd

hem het nieuwe Gevoelen voorkwam ,
doch

naderhand hetzelve omhelsde. De Heer Jus-

s I E o
, naar de Zeekust gaande om Planten te

zoeken
, vindt dezelven bezet met Diertjes.

Om kort te gaan, de HeerenELLis en Bas-
ter., hoe zeer ook in zekere opzigten ver-

fchillende
, hebben nooit elkander, omtrent de

beftaanlykheid van zodanige Diertjes , ah men

Polypen noemt ^ op deZee-Gewasfenof in de-

zelven huisvestende , tegengefprpken. Hier

is dan het eenfiemmig Getuigenis van alle

kundige Natuur - onderzoekers , die bekend

zyn , welke de zaak op een bekwaame plaats

onderzogt hebben. Deeze getuigen niet , dat

zy Armen of Klaauwtjes, uit zekere Gaatjes

voortkomende , hebben gezien , gelyk de Heer
Muller voorgeeft; maar dat zy Diertjes

als Polypen gezien hebben , die alle blyken
gaven van Leven , welken men begeeren

kon : om kort te gaan , die geene Bloemen ,

die niets anders konden zyn dan Polypen. Xk
mag hier de Heeren Paleas en Linnjeus
billyk byvoegen , die zulks op gegronde rede-

nen voor waarheid hebben aangenomen. Daar

ontbreekt dan voor den Heer Muller al-

leen, dat zyn Ed* het zelf gaa zien, om als

E 3 eea

I. Dsil, XVII. Stwk.



'70 Eigenschappen
een andere T^iomas daar van overtuigd te

Hoofd*' 3 indien de beweeging van die Lighaamp--

ftuk, jes zo kenbaar ware , zoa M A R s i c l i die onge-

twyfeld gezien en daar van gf>vag gemaakt heb-:

ben

,

zegt de Hoogleeraar bl. 26. Deeze be-

denking is byna te laf, om beantwoord te wor,
den. De Graaf was de eerfte , die iets aan

het Koraal ontdekte , dat naar Bloemen ge-

leek. Hy was met deeze Ontdekking zeer

verheerlykt. In zyn tyd droomde men nog
niet van zulke Diertjes , als de Polypen zyn.

P E Y s s o N E L , die 'ze eerst ook voor Bloemen
hadt aangezien , wordt ’er Leven in gewaar.

Alle andere Waarneeraers
, na hem, erkennen -t

zelfde. De geheele Wereld neemtze voor
leevende Diertjes aan. Zal men dan het bloo-;

te Gezigt, van een eerften minder kundigen
Waarneemer,durven inbrengen tegen denaauw-

keurige en honderdmaal herhaalde befchouwin-

gen van zo veele anderen , ten opzigt van de

Zee - Gewasfen in ’t algemeen ?

Van niet meer waarde is de tegenwerping,

dat de Heeren Pa lx. as en El 1.1$ tegen el-

kander ftryden, aangaande de natuur der Ko-

raalmosfen (Cofallince^. Waarom den Heer
Bas TER hier niet in ’t Spel gebragt , tusfehen

wien en Elus eigentlyk de ftryd over dit

funt is geweest ? En
, welk een Punt : daar

zy heiden de Korallynen (Sertularice) voor

flanc-
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Plantdieren houden ? Daar de Koraalmosfen VI.

door dea Heer Pallas alleenlyk als een

byvoegzel , op ’t end van zyne Lyst dernooFD»

Plantdieren, ten tooneele gevoerd zyn? Ver-svus,

klaart dan de Heer Muller dezelven voor

enkele Plantgewasfen , zonder eenig Dierlyk

Leven (*_) ?

Daar wordt altoos iets onderjleld dat niet be-

weezen is, zegt elders de Hoogleeraar , wan-
neer men ï’lantdieren uitdenkt. Dat Js te zeg-

gen , die famenvoeging van een Plantaartige en

Dierlykebeftaanlykheid, in esn zelfde Schtpzel^

is nog niet beweezen. Zo men inbrengt, dat

de ï^atuur geen fprongen maakt , maar dac

’er als een onafgebroken Schakel is van op-

klimming of nederdaaling in de Schepzelen : zo

vraagt hy
, wat dan de middelftaat is, tusfehen

dien van Lighaam en Geest ? Hier op mogen

wy vraagen ; is de Geest dan ook een Schep-

zel ? Zyn niet de Engelen hier een middelflag

van Wezens ? Hebben onder dezelven ook
geen trappen plaats van heerlykheid?

Maar , zyn Ed, zou «looglyk nog wel de

in-

(#) Mtn moet in agr neemen, dat, ten deezen opzigte,

in ’t Vertaalde Vertoog van den Heer Muller ’t woord

Ktratl-gtwafte gebruikt is, in navolging van den Heer

BoddaeRT: ’t welk minder kundigen zou kunnen mis.

leiden ,
denkende dat Ellis en Pallas zulk een

Gefchil hadden orer de Koraal . Gewasfen of Zee • Gewasfen

in ’t algemeen.

E 4
I. deel, XVII. STUK.
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ilroEfiL
^'“^‘^h'kkelykheid hebben, om de zogenaamde

LXVi ‘Bloemen der Zee - Gewasfen , op het Gezng
Koofd. van zo veele fchrandere Mannen, voor Diert-

jes aan te zien. Maar kom aan, nu eens voor
(en oogenblik gelleld en toegefiaan zynde dat die

Lighaampjes leevende Biertjes zyn ; dan komt
nog grooter zwaarigheid ,

die eigentlyk den
•Tytcl van zyn Vertoog betreft : dan vraag ik

fzegt zyn Ed») hoe men zal kunnen aatitoonen

,

dat deeze Diertjes uit hun vSap Koraalen
, als

hunne Woonhuisjes
, famenjkllen ? Heeft men

sooit deeze berugte Werkmeesters zien bouwen'?

Men kan niets tot Jlaaving van dit Gevoelen,
•waar omtrent ik , met het grootjle recht

, zeer in
twyfel hen , te veorfchyn brengen. De fJoog-
leeraar moet de Vertoogen van de Heeren
Baster en Ellis niet doorbladerd hebben,
indien by gelooft , dat alle Hedendaagfchen die
Stelling koesteren. Hoe weinige Dieren bou-
wen hunne Woonhuisjes of Nesten uit hun

Sap ? Hoe veele anderen bouwen zeer Konftige

Celletjes of Nesten uit van buiten aankomende
Stoffen , die zy enkel door hun Sap famen-
hechten? De Polypen der Zee -Gewasfen
leeven in een Element, dat vol is van dergc-

Jj'ke Bouwftoffen. Daar is alleen eene aan-

hechting of aangroeijing
,
eene vorming of

ordentlyke fchikking en plaatzing noodig;
waar toe niemand , die het voorbeeld der
Motten befchouwt

, deeze Diertjes zal oor-
deelen onbekwaam te ^yn,

. . Maar,

I
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Maar , me heeft deeze berugte Werkmeesters VI,
^

%ien houwen ? Immers geen Hoogleeraar in t

inidden van Duitfchland, honderd Mylen vanHoofn-

de Zee. Geen Liefhebbers die zig eens

een Dag, of eenige Uuren, aan Strand

geeven. Wie dan üe Heer

'brengt D o N A t i ten bewyze by , dat zeer

goed is : zyn Ed. meldt ook van Fors-
kaöl, door LiNNa;us aangehaald: ik zal

hier, om geen anderen, wier Getuigenis ee*

nigermaate verdagt mogt voorkomen
, op te

haaien, alleenlyk de Ondervindingen te berde

brengen van den Heer Loefling, die op

zynen Togt naar Spanje , in Zee , zulks

waarnam , en , met den grootften fchyn van ver-

trouwelykheid, een bewys geeft zo wel van

den Dicrlyken oirfprong der Steenagtige als

van het Dierlyk Leven der andere Zee - Gewas- \

fen, die men Veelhoofdige Polypiers noemt;

beiden door den Heer Muller op ’t laatst

uitvoerig beftreeden.

Deeze Heer verhaalt (*) , dat hier en daar Waatnee-

eenig Wier en Kroos met eenige Diertjes het™"|^'*

Schip voorby dreef; waar uit hy, onder an-J;”’''^'*

'

'deren ,
twee zeer fchoone Zee - Gewasjes kreeg,

rnet de leevende Dieren, die dezelven bouwden.

Het cene was ,
zegt hy

,
een Millepore of

Duizendpoot ,
die zo gemeen is in alle de

Zee-

(*) Stokiolm/e Vtrb^tdeliKzn

,

op 't jaar 1751,?. n 7.enS‘

E 5

I. Deel. XVII. stuk.



74 Eigenschappen
VI, Zeewaters om Europa

, dat naauwlyks een
Zee -Plant of Steen niets daar van heeft.

Hoofd- L i n n^ ö s plaatstze thans in ’t Geflagt van
ïTüK. Flustra, en geeft ’er den bynaam van Pilofa^

dat is Haairige , aan. Wy zuilen haar in ’t

vervolg nader befchouwenf ’t Zy hier ge-

noeg gezegd, dat het een Vliezig, Kalkagtig
Korstje is, met een menigte van kleine Gaat-

jes, ’t welk de gezegde Lighaaraen hier en
daar bekleedt. Ieder Gaatje is een hol Buis-

je , met een getanden Rand , weinig dieper

dan de wydte, en deeze Buisjes zyn aan el-

kander vastgegroeid. Het Dier , dat deeze
Hokjes bouwt , is , zegt hy, een Soort vaq
Gepluimde Polypen , hebbende omtrent twin-
tig Armen, van gelyke langte

, die, uitge-

breid zynde
,
eene Klokswyze figuur maaken,

De volgende Eigenfehappen hadt Loefling
’er in waargenomen,

,, Zy vermeerderen geduurig de gezegde

,, Korst met nieuwe Pypjes , buitenwaards ,

,, daar aan te voegen. De vermeerdering ge-

„ fchiedc dooreen Aanhangzel, dat liet oude

„ Dier onderwaards van zig fchiet, en in ’t

,, eerst met zyne Scheede bedekt is, wordende

,, raiddelerwyl de Cylinder , meest van des-

,, zelfs uitdampende Sap, gevormd, het welke

„ een Steenhardheid aanneemt, De Cylinder

• „ gereed zynde , vertoont bet Dier zig ia

,, zyne volkoraene Geftalte , en kruipt, naar

„ welgevallen, met zyne Armen uit de Schee

-
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de. De buitenfte Dieren , digtst aan den

j) Omtrek, zyn derhalve altyd de jongften ,
AroEEt.

», en deeze geeven vervolgens weder jongere

,, Dieren van zig af. Duiten twyfcl bereiken g-juK»

3 > zy flegts eetien bepaalden Ouderdom ,
dewyl

» men gemeenlyk de middellten dood vindt.

» Hoewel zy allen van eene onmiddelyke

», famenvoeging afkomftig zyn ,
hebben de

anderen doch geen aandoening, daar van,
„ dat men één in ’t byzonder aanraakt: maar

5, als de beweeging fterk en algemeen is, by

„ voorbeeld door een hevige beroering van

5, het Water
,
dan trekken zy zig altemaal,

,, zeer gezwind
,

in hunne Scheeden famen.

„ Wanneer zy zig wederom vertoonen, dan

„ fteeken zy hunne Armen uit een Cylinder,

,, nu hier dan daar , zeer ongelyk , uit : zy

,, fchuiven eerst hunne Scheede , welke het

„ Lighaam drukt, wat langzaam voort ,

,,
doch ontQuiten te gelyk hunne Armen

„ in de gedaante van een Klokje. Ia de toe-

ftand , in welke zy zig alsdan bevinden,

,,
beweegen zy hunne Armen voorwaards en

„ terug , en maaken , wegens hunne overëen-

„ komst met elkander en hunne fchoone Melk-

„ witte Kleur , een aangenaame Vertooning,

5, Even ’t zelfde maakzel beeft plaats in een

,, Bladerig Korstgewas dat overvloedig

„ vqor-

(*) riustra fbliacca H MN jE i.

1. DEEL, XVII. STUK,
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Afdeel. ” Kanaal, en zonder twyfei
LXv. *> dergelyken Bouwmeester erkent.”

stuk™' t
Zee -Gewasje, door den Heer

L o F, F L I N G waargenomen , 1$ van een geheel
ander Geflagt, en wordt door den HeerLiN-
,NiEüs tot de Sertularia Geniculata betrokken.
Het bellaat uit kleine Knoopige Stammet-
jes, fommigen enkeld, anderen getakt. Door
een Mikroskoop bevindt men dat hetzelve
van binnen een Merg heeft, het welke in een
doorfchynende Schors beflooten is , en dikwils
eene fidderende of trillende beweeging Ichync
te hebben. Hy Weidt dit Merg voor eene ver
langing van het Lighaam des Diers, dat aan
het end van fommige Takjes zig vertoonde,
doch maar een flaauw Leven fcheen te heb.
ben, vermenigvuldigende zig door middel van
een TaK op zyde, die eerilelyk bedekt fchvnt
te zyn , doch naderhand zig, voor het Dier
in eene Bekeragtige Geftalte opent. Zy fter!
ven niet allen op een zelfden tyd: want me'
nigmaal vindt men in eenige zydtakken in 't
geheel pene Dieren, en dan zyn dezydbuisjes
gebplledip Somtyds komen ook geheele
geeltjes, die teenemaal ledig zyn, zonder

leren en Kern, als wanneer zy een veel
donkerer Kleur hebben, te voorfchyn.

Bcflult Uit de voorgaande Waameemingen befluit
Heer, in vergelyking met ander Ilag van

Zee-Gewasfen, het volgende; „ i. Dat eeni-
gen zydewaards

, door uitfehieting van

» niea.

i»

)
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35 nieuwe Takken , voortteelen , die hun ei- VI.

15 gen Leven hebben, terwyl zy nog met

55 Moer zyn famengevoegd, en dus wederom hoofh-

55 andere Spruiten uitgeeven: 2. Dat de Voorc-STOK,

55 teeling op verfchillende manier naar den aart

35 van het Dier gefchiedt, 3. De Spruiten

31 gaan van een oud deel des Lighaams van de

31 Moer uit , en gemeenlyk nederwaards of van

35 het middelfte des Diers
: 4. De Scheuten

55 zelf zyn niet aanftonds volmaakt, maar in

„ ’t eerst met eene Schaal of andere Huid

5, bedekt, tet dat zy de fterkte hebben beko-

5, men , om ontbloot het Element , waar in

5, zy leeven, te kunnen verdraagen : 5. De
„ Scheeden, waar in zy leeven en woonen,

„ behooren hun op even die zelfde manier

„ toe , als de Schaalen aan de Dieren der Hoo-

„ rens en Schulpen, naamlyk door middel van

5, een uitdampend Vogt , dat tot een Steenig

5, Been verhardt : 6. Deeze erkende Schaalen

„ zyn in ’t eerst geheel dun en teder: vervoU

„ gens worden zy allengs dikker en dikker,

,, naar ieders aart , krygende dus eene grovere

„ Kalk- of Steenagcige gedaante
; gelyk dit

,,
ook met de Slakhoorens gefchiedt

, wier

„ Jongen geheel glad zyn
, maar door toe-

„ neemende Ouderdom dikker en met eene

,, Kalkagtige Schors bekleed worden: 7, Met

5, veele Koraalen 5 dikker en tevens glad

„ zyn, is het, even als onder de Conchyliën,

„ met de Porfeleinhoorens en dergelyken, ge-

„ fcha-
1. DXSU XYll sna»
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Afdeel
” Dit volgt uit het voorige : 8. Het

Lxv. 5 » Merg, of de binnenfte Kern, kan van ver-
liooFD- „ fchillende zelfftandigheid

, nu harder , dan
„ voozer zyn, en fointyds verhardt het met
„ de daarom zittende Schaal; Dit fchynt een
,, Gevolg te zyn

, vloeijende uit de vergely»

3> king van ons Zee - Gewasje met de Hout" crt

„ Hoornagtige Zee -Heesters, welken Boer.
,, HAAVE Titanokeratophyta geheten heeft”

_

verkiaaé Ik zal hier het Gezag fayvoegen van den kun-

&VC Reaumcjr, die na dat hy, zo door

KZ-, u.
Ondervindingen als door die van anderen ,

MUR. Van de weezentlykheid der Ontdekkingen van
Peyssonel overtuigd was^ dien aangaande
dus fchreef C*) „ Het is tegenwoordig zeer
„ zeker

, dat Voortbrengzels
, die vry wat

meer op de manier der Planten gewerktuigd
„ fchynen te zyn, dan de Koraalen; die een
i, geheel anderen zwier van Planten hebben*
„ inderdaad het Werk der Polypen , dat het

3, loutere Nesten zyn ofSamenwooningen van

„ Polypen (Polypiers). Maar, men zou geen

i, grond hebben gehad, om dit te beiluiten;

„ ja zelfs niet om het zig te verbeelden , zo
„ men alleen gezien had

, dat dceze Voortbreng-

3i zeis van Polypen krielden. Zy konden ’erzig

„ neergezet en wooningen voor zig gefabri-

49 ceerd hebben, overeenkomttig met de Gal-

jj len

(*) Mtm. det InfeBis, fora, VI. Anno. 174*, ,,

Preface,
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i» len der Planten en Boomeri ,
zonder dat zy het VI.

3, geheele Gebouw geftigt hadden: een Werk,

», ’c v/elk het vermogen en de bekwaamheid van öqoïo-

3, Infekten dermaate overtreft , dat men niet**^"*'

„ begrypen kan, hoe duizenden met elkander

3, hetzelve, door vereenigde kragten , hebben

i, kunnen formeeren. Ook heeft noch de be-

3, kwaamheid , noch de kragt van deeze In-

3, fekten
, noch hunne trek tot Samenwooning

;

3, eenig deel in de Voortbrenging van zo zon-
3, dcrlinge Werken, üm te zien, waar die

3, Voortbrenging van afhangt , heeft men zo

„ ver moeten gekomen zyn , van te ontdek-

„ ken
,
dat de Natuur gewild heeft , dat de

,j Polypen zig op alle manieren vermenigvul-

„ digen konden , op welken de Planten haar

„ Geflagt uitbreiden. Men heeft ont-

j, dekken moeten dat Dieren zekere wyze

„ hadden van Voortteeling
,

die men niet

3, zou hebben durven vermoeden; om tot de

„ kundigheid te komen , dat de gedagte Po-

33 lypus- Nesten geenszins Planten , raaar in

j,
der waarheid het Werk zyn van de Infekten

,

„ door welken zy bewoond worden, en, in-

„ zonderheid , om te begrypen
, hoe deeze

„ kleine Diertjes met zulk een regelmaatigheid

„ die reeks van Celletjes kannen fchikken 3

,, waar uit hunne Nesten famengefteld zyn;

33 hoe dezelven gefabriceerd worden door dee*

3, ze kleine Diertjes”.

Dan verhaald hebbende hoe de Vederbofch*»

Po-
1. De&L, XVII. Stuk.
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AfDEEL
Trembley (Polypes a pema^^

LXV, die in zekere Vliezige Buisjes of Hokjes
Hoofd* woonen , zig door hec leggen van bruine Eic-

jes vermenigvuldigen
, en dat zulks alleen in

de Ouden plaats heeft ,
zegt hy, „ ïerwyl

5> zy jong zyn
, ja nog zeer jong

, hebben zy

5j een andere en zeer aanmerkelykc manier van
s, Voortteeling, die juist even de zelfde is, als

j, de gene , op welke de beweeglyke Polypen

„ zig vermenigvuldigen ; waar door de vor-

„ ming van die Polypus- Nesten, welke naar

„ Planten gelyken , zig duidelyk verklaart,

,, Van het Lighaam , of , om naauvvkeuriger

,, te fprccken , van het Pypje van een Poly-

„ pus, hebben wy allengs een Pypje zien uit-

„ komen, waar in een Polypus vervat was,
„ die geboren werdt: wy hebben dit nieuwe

,, Pypje zig zien uitrekken, en de Polypus,
„ door wien het bewoond werdt , zig vertoo-

,, nen , om al zyn handgebaar te verrigten,

„ Maar eenige Dagen was hy oud, of hy gaf

,, zelf v/ederom een Jong uit, welks Pypje aan

„ het zyne zat en daar mede vereenigd bleef.

,, Dus hebben wy zig ryën zien formeeren van

„ Pypjes van Polypen , die op elkander ge-

„ ent waren: dus hebben wy Polypus-Nesten

„ zien fabriceeren , die wy niet dan voor

,, Planten zouden gehouden hebben, indien wy
„ ze niet gevolgd hadden in de voortgang,

,, hunner aangroeijing
, en indien het ons niet

„ was toegelaten geweest, ons te verzekeren,

,, dat
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?• dat zy niets anders waren dan een zonderlin* VI;

ge famenhooping van Celletjes agter elkan-^^^*"

5, der gefabriceerd , en bewoond órdende Hopro-

>> door zeer kleine Diertjes”. stükj

De vorming der Koraalen en Zee- Heesters

erkent Reaumür dat moeielyk op die wy-
ze, en door de Voortteeling der gedagce Po-

lypen van de Zoete Wateren , te verklaaren
is , uic hoofde van derzelver harde Kernj
welke tot Steun verftrekc aan de zagte^
Spongieuze Schors i oordeelende dat *er nader

WaarneemiDgen op deeze of dergelyke Zee- -

Schepzelen noodig waren, om dienaangaande'

met zekerheid iets te befluiten. Men houdt
deeze

, gelyk ook de Korallynen, welken hy
in die verklaaring bedoelt, thans, wel is waar,'
voor Plantdieren

, doch waarfchynlyk is de
manier van Voortteeling in allen de zelfde

niet^

Uit het voorgaande blykt, dat ’er een on- vcrfcWi-

gemeen groote verfchillendheid in de
Gewasfen plaats heeft. Van de hardheid van <^2wasre.i»

Steen, die men in de Koraalen, Madreporeïi
en dergelyken '.vaarneemt; van de taaiheid als

Hoorn in veele Zee - Heesters
, is een gewei-

dige afdaaling tot de weekheid der Sponfen,
'

>

de Slymigheid van fommige Alcyoniën en de
tederheid der Korallynen. Sommigen zyn ge-
heel of half Kloocrond

, gelyk de Herfen-

,

Sterrefteenen ,
en die Alcyoniën

, welke de
gedaante van Oranje - Appels of Vygen heb-

F ben-'
h üsEt. xvn. STüKi.
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VI. ben: anderen zyn Takkig, gelyk eenige Ma*

dreporen en Sponfen , en veele Korallynenj

Hoofd, anderen lioomagcig
, en wel plat

, gelyk de
STUE. zogenaamde Neptunus- Waaijers , of rond en

op andere manieren gekroond : de Takken zyn
in fommigen Netswyze door elkander gevlog-

ten, in anderen vry en zwiepig; ja men vindt

’er als een Karawas gefatzoeneerdj Vcelen
hebben een Schors, die wit

,
geel, rood,

paarfch of blaauw is van Kleur. In fommi-
gen zyn de Takken glad en effen ; in anderen

met Knobbeltjes en zonderlinge Leedjes, ge-

lyk in het Konings- Koraal en Accarbaar. De
Oppervlakte van eenigen is met een oneindig
getal van Gaatjes bezet , die men deswegens
lYIilleporen noemt , van welken wederom
fommigen zig als een Korst uitfpreiden

, an-
deren een Takkig Gewas maaken. In de Ma-
dreporeu is de Oppervlakte met ingedrukte

Sterren bezet, gelyk ook in de Sterredeenen.

In de Zee-Kampernoeliën beftaat dezelve uit

veele Plaatjes , enz. Om kort te gaan

,

derzelver verfchillendheid is naauwlyks te

befchryven.

Detzelvei De Grootte fchynt
, in fommige Soorten

,

Grootte, eenigermaate bepaald te zyn. Men vindt de
Korallynen en Koraalmosfen nooit hooger dan

eenige Duimen. Sommige Madreporen en
Sterrelleenen komen ook in gecne byster groo-

te Stukken voor. Het roode Koraal bereikt

,

iü de Adriatifche Zee, nooit veel meer hoog-

te
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te dan van een Parysfchen Voet. „ Alle Steen- VI.

5 ) planten {Litliophyta) , die ’er tot deezen dag

toe ooit gevonden zyn , weet ik zeer wel, dat Hoofd-
3» zelden hooger zyn dan drie Voeten”, zegc*^^^’
de Heer Muller (*), ’c Kan zyn, dat ’er

niet veel grooter zyn medegebragc , om dat ’er

zelden in de Schepen vee} ruimte overfchiet, tot
het bergen van zulke Zaakcn ; maar , wanneer
raen het omftandig Verhaal van Pater Lab at
eest j dan kan men niet twyfelen , of ’er komen , * zie
in de Westindilche Zee, Koraalgewasfen
van niet minder grootte

,
dan die ontzaglyke Zee*

boomen en Palmbiezen , daarRuMPHiusvan
gewaagt. Ik behoefniet te fpreeken van de Kraal*
of Kopfteenen , waarfchynlyk tot de Herfenftee-
nen t , en dus ook tot de Sceenplanten behooren- f BlaJz.
de . die in de Zee der Molukkifche Eilanden zo
groot vallen

, dat men ’er Pylaaren cn Zarken van
maaken zoude kunnen (f)* Voeg hier by de Zee-
boomen , die aan de ICust van J'Ioorwegen uit
dc Zee gehaald zyn , hebbende de hoogte van
zestien Voeten cn eenen Stam van meer dan een
half Voet dik (4.). Men kan zignu verbeelden

,

welke Hosfehagien van Zee* Gewasfen ’er in de
diepte zyn van den Oceaan.

Zo dra men de Zee -Gewasfen

(*) Tn zyn Ed. hiet voot
, op bladz. rty.

Zie de Vertaaling bladz, 34,

op zig zelf Oude
. . Rangfchik.
he- kingder

, ,
Zee- Ge-

enz. beoordeelde vraslen.

Ctl •Amhoinfch Kruidboek» VI, D, bl. 250,
(i) Naturl, Hiit, von Noria. II. T|,

F
t i /»!

2
I. nSBL. XVII, STUK,
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VI. begon te befchouwen
, werJt ook gedagt om

^LXV^'
<^2zelven in een bekwaame Orde te fchikken.

Hoofd- Tourneforï merkte ze ,
als Planten

, vier-

sTüic. derley aan. Boerhaave verdeelde ze , als

de eenvoudigfte Planten , in Lithophyta
'

of
Steengewasfen , Keratophyta of Hoorngewas-

fen , Titanokeratophyta of Kalkhoorngewasfen y

en Marina mollioris fabriaz of Zee -Planten

van zngter maakzel. De Zee -Kampernoel-

ies, Koraalen , Madreporen, en, om kort te

gaan , alle Steenagtige Zee-Gewasfen , be-

hoorden tot zyn eerften Rang. Die van den

tweeden en derden Rang waren de Hoornagtige

Zee- Heesters , met of zonder een Kryt- of

Kalkagtige Korst. Zyn vierde Rang begreep

de Sponfen ,
Zee-Ruy

,
anders Zee -Eik of

Fücm genaamd , de Koraal- en Zee • Mosfen

en de Alcyoniën,

Onze Ridder hadc ,in de AgtfteUitgaave van

zyn Samenftel der Natuur, onder de Dieren al-

Jeenlyk gewag gemaakt van Lithophyta -

de, dat zyn EJ. dezelven gefchikt hadt naar de

Jklethode en Leerwyze van den vermaarden

J u s s I E u , die deeze Diertjes eerst , en byna al-

leen, hadt ontdekt. Niet lang daarna bragt

Donati een nieuwe Verdecling ter baan , en

zonderde de weeke of zagte Zee - Gewasfen , ge»

lyk de Sponfen en Alcyoniën, van de anderen
,

die hy Polypiers of Polypus-Nesten noemde, af,

onder den naam van Zo'óphyta of Plantdieren.

Hier op maakte Lïnn^ds, die overal zig

toe-
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ïoegelegd heeft om zig te bedienen van de vl^

Uitvindingen der keurigite Waarneemers en lXv/
Geleerden, reeds in de Tiende Uitgaave van Hoofd»

zyn Sainenftel der Natuur, welke in ’c jaar 1758’'

het licht zag, eene aanmerkelyke verfchikking

onder de Zee - Gewasfen.

Het voornaamfte in deezen is , dat alle die • Nieuwe

genen, welke men niet zeggen kon van eene
Steenagtige zelfilandiglicid te zyn , van de
thophyta afgezonderd werden , om ecnen vyf-

deniRang uit te maakcn, onder den tytcl van

Zoöphyta of Plantdieren. Decze Rang be-

greep, behalve zeven GeOagten van zodanige

Schepzelen, die men gewoon is onder de Zee-

Gewasfen te betrekken , nog vier Geflagten

,

het eerfte van de bekende Zoet- Water Po-
lypen, door Tremuley ontdekt, het twee-

de van de zogenaamde Zee - Pennen ,
het

derde van de Lintwormen, het vierde en laat-

fte van de Klootdiertjcs , door Baker ea
Roesel waargenomen. Die Rangfchikking

heeft zyn Ed. in de Twaalfde en tot nog toe

laatfte Uitgaave van zyn Samenitel
, welke in

’t jaar 1767 te Stokholm uitgegeven is, behou-

den; raids eenige verfchikking en vermeerde-

ring in de Soorten en het byvoegen van vyf

nieuwe Geflagten.

Ik zal den Ridder dan ook in deezen volgen

,

en befchryven eerst de Lithophyta, van zynen

Vierden Rang ,
onder den naam van Steen-

agtige Zee-GewAssen, waar van zyn

F 3 Ed,
I. Deel. XVII. stuk.
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Afdeel.
LXV.

lioOfD-

«Ti/K.

86 RaNGscHIKKINs

Rd. thans vier Geflagten opgeeft; aanmerkeii-

de, dat het een Kalkagtig, ergens aangehecht

Koraal is
, waar van de zelfftandigheid of

S toffe opgebouwd of op een gcftapeld is door
de daar aan gehechte Dieren, die van dezcl*

ve tot hunne Woonplaatfen of Celletjes ge-

bruik maaken. De uitwendige gedaante, in-

derdaad , maakt dit Denkbeeld , door Waar-
neemingen bevestigd

, in veelen onvermyde-

|yk, 't Zyn Steenen, die de gedaante hebben

vaa

ORDO QüARTüS.
lithophyta,

Animalia compojïta , imdificantia Bajin

Calcaream.

336. Tubipora. Corallium Tubis Cylindricis,

337 . Madrepora, Corallium Stellis concavis,

338» Mli-LEpoRA. Corallium Poris fubulatis^

339» CEti-EPORA. Corallium Cellulis cavis^

VIER-
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van Kampernoelies , Zwammen
,

Kruiden ,
VF.

Plant- en Boomgewasfen, Hier toe bchooren

die R ü M p H I ü s Koraalen , Koraalfteenen , Hoofd*
Koraalboompjes enz. tytelt. ’c Zyn, als ’c si'uk.

ware
, Gewasfen van Kalk of Steen. En

,

hoe vreemd dit ook fchyne van de Dierlyke
natuur

, mogen zy doch te rcgr, in het Ryk
d.r Dieren , onraiddelyk volgen op de Hoo-
rens en Schulpen,

VIERDE RANG.
STEENAGTIGE ZEE- GEWASSEN.

Samengeftelde Dieren, die eenen Kalkag-
tigen Grondfteun opbouwen.

336. Pypk o RAAI,. Koraal met Cylindrifche
Pypjes.

537. Madrepore. Koraal met ingedrukte
Sterren.

538. Millepore, Koraal met menigvuldi-

ge fyne Gaatjes.

339, Cellepoue. Koraal met holle Cellet-

jes.

;1

F4
I. DESL. XVIb STUK.
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VI.

S8 BEscnRïviNP van

i^rDEEU
LXVI.
Hoofd-
éa’uK.

JCenmet*
ken.

Joptter*

>XVI. HQOFDSTü K.

^efchryving van ’t Geflagt Pïpkoraa*
L E N , waar onder bet Roode

, dat van fom-
migen Orgel - Koraal genoemd wordt , df

voornaamfte plaats bekleedt.

Het eerfte Geflagt , onder de Steeuagtige

Zce-Gewasfen , by Linn^us, voerc

den naam yan Tabipora , dac wy zeer eigen

en duidelyk kunnen overbrengen ent den Ne-
derduitfehen naam van Pïpkoraal. Deeze
benaaming drukt de Ceflalte zeer wel uic

,

en is algemeener dan die van Orgel Koraal

y

welke aan ééne Soorc gegeven wórdt. Dac
men ’c Koraal noemt, is mooglyk van de

Kleur van dit laatfte afkomftig : want in ma-

nier van groeijing heeft het ter wereld geen

overeenkomst met de eigentlyke Koraalen.

De Kenmerken , welken onze Ridder op-

geeft, zyn , dat het een Koraal is, beftaande

uit Cylindrifche , holle
, regtop geplaatfte

Pypen , die aan elkander evenwydig zyn

,

wordende door een Soort van Zee -Wormen
^Nerëides) bewoond,

Verfcheide Soorten, die LiNNiEUs, in de,

Tiende üitgaave van zyn Samenltel der Na-
buur, in dit Geflagt geplaatst hadt, zyn door

• zyn
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zyn Ed. , in de Twaalfde Uitgaave daar van ,

uitgeinonfterd. Dus is het getal der Soorten

thans op vier bepaald. Hoofd-
stuk.

(i) Pypkoraal, dat uit Bypjes bejlaat die by

bondeh vereenigd zyn , met Fliezige

Middelfchotjes , die van elkander af ge-

plaatst zyn, overdwars.

I.

Tabiportt

Mujica.
Roode
Pypkom!.

Verwonderlyk is ’t , dac verftandige Au-
theurcn dit Zee -Gewas voor een Plant heb-

ben kuiinen houden
, daar het zo baarblyke-

lyk enkel eene famenhooping is van Worn;*
buisjes. Niettemin vindt men het by B a u-

HiNDs, Morison en Tourmefort,
al-

(i) Tuhipora
, Tubis fasciciilntis coinbinatis , disfepimentis

trnnsvetCs membranaceis distantKius. Syst. Nat, Xlf. Gen,
S3Ö. Tubipora , Membranis trantverfïs Tubos pcrpcndiculares

conneöens. Uart.CUff, 4:1. Tubularia purpurca, Impeji,
Ifat, <21. Pfsudo Corallium riibiam. A|.drot. Mus. igs,
AIcyonium fist'ulofum lubiurn. liAUH. Hist. III, p. Jqb. f
a. Tubularia purpurea. Bonann. Kirch T. 289. f, 14 *aI-
o;oniam Matis tubti. B f.s L. Muf. 23. Tubularia Coralloi- '

des. VEL SC H. Heetst T. 44. AIcyonium fistulofum rubrum.
Mok IS. Hstt. Ui. f. ,5. T. 10. f. Tubularia purpurea
vulgarts. PET. Cast. T. «7. f. ,0, Tubularia purpurea
TOUKNF. hit- T. 341. Miliepora Tubis coagmentatis ru-
berrimis, S H A W. ^fr. 37, AIcyonium rubrum Indicum,

RUMPH. Ami. VI. p. 136. T. fs. f. j, seb. Mus. III*

T. 110. f. 89. A a G E N V. Cmci. t, 29. f. A. E D w. Mvi.
T. 93. Tubipora purpurea. P A n. Zospb, 199. Gemeen Or-
gel -Koraal. Lyst der Plantdiere», blada, 418,

? S
- I. Deel. xvii. stuk.
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VT. aldus voorgefteld. De eerfte noemt het Pyp.

agtige roode Alcyonie ;
Morison voegt

Hoofd- daar by Corallio affinis , en Alorovandus
STUK. tytelt hetzelve Rood Basterd Koraal, Tou r-

NE'FORT geeft aan dit Voortbrcngzcl der

Zee den naam van Tubularia purpurea, welke

door Imperati was ter baan gebragt: zeg-

gende ,, Tubularia is een Ceflagt van Planten,

„ bynaSteenig, uit veele Pypjes famengefteld

„ en dus naar een Speel . Orgel gelykende”.

d’ARGENviLEE zcgt

,

dat men het in ’c

Franfch Tuyattx d’Orgue , dat is Orgelpypcn

,

noemt , en hy plaatst het , met meer reden

,

onder de Zee- Wormhuisjes
, zeggende; dat

de onderlinge fchikking van dezclven verwon-
derlyk is, overtreffende die van de Marybon-
fe Wespen -Nesten, uit de Wcstindiën, „ le-

,, der Worm heeft zyn Pypje, kleevende aan
,, dat van zyn nabuur door middel van een

„ Lym

,

hun allen gemeen , het welke tot

„ faraenvoeging van derzelver verfchillende

„ Verdiepingen ftrekt.” Sommigen noemen
dit wel Orgel - Koraal , doch die naam past
beter op een Soort van Madreporen, gelyk
wy in ’t vervolg zullen zien.

riaais.
Zee -Gewas valt in Oostindie. Het

groeit by Klompen
, van een Vuist tot een

Hoofd groot , die uit den ronden plat of met
bulten zyn en uit verfcheide Laagen famenge-
fteld , volgens Rumphius, door wien het
aldaar is waargenomen. Hy zegt , dat men

’er
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’er fomtyds zo groote Klompen van vindt, dat VI.

'er een Man genoeg aan te tillen heeft , en
uit de Roode Zee waren ’er gebragt ven raeer£^oFi}-*
dan vyftig Ponden zwaar. Op alle Eilanden ,

stuic.

I’yna , die tot Oostindig behooren , wordt het
W groote veelheid op Strand gefmeeten. Het
komt, volgens hem, voort uit een zoute Slym
des Zeewaters , op uitfteekende hoeken van
den Kraalflieeii : ook vindt men ’t wel aan
Klippen vastgegroeid by groote Bulten, met
een brandige Kwal of Slym bedekt zynde

,

daar het vervuild aan hangen blyft, doch af-

valt als het oud wordt , en dan fpoelt het

met de Baaren aan Strand: fomtyds by losfe

Klompen; fomtyds aan Schulpen vastgegroeid
of kleine Schulpjes byna geheel bekleedende.
De zclfftandigheid van dit Zee- Gewas is struftaar,

eenigermaate Steen- of Schulpagtig
, maar van

een Purpere of Bloedroode Kleur , byna als

die van het Roode Koraal , dat men Bloed-
kraal noemt. Uit decze zelffbandfgheid be-
ftaan die menigvuldige fyne Pypjcs, dunner
dan een Stroohalm

, welke de Klompen van
dit Koraal famenftellen, Deeze Pypjes zyn
oogfchynlyk door zekere Middelfchotten

, die
het Koraal overdwars doorloopen

, bepaald,
en worden er , als 't ware

, van doorfiieeden ,

loopende, voor ’t overige
, byna evenwydig,

met zekere tusfehenruimte van elkander afge-
zonderd

,
opwaards. Dus vertgonen deeze

Pvp-
h XVII, sthk.

'

I
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^FDEEL
LXVI.
Hoofd.
ÏTÜK,

pe Wor-

Wtn.

Pypjes zig als uit Leedjes beftaande, die vaq
'één tot zes Lynen’, dat is tot een half Duitn

en daar over , lang zyn.
’ Men wordt

, in

fommigen , een foort van üpuicje gewaar ,

gelyk in de Nautilusfen ,
dat in een Leedje

van het Pypje is , en als uit in elkander ge-

ftoken ïregcertjes beftaat. Het Dekzelcje

van ieder Leedje heeft fomtyds van boven

een klein rond Gaatje, in anderen fchynt het

geheel geflooten te zyn. Zulke Spuitjes,

echter , hebben niet in alle Leedjes plaats ,

en gaan ook niet door alle Leedjes heen

:

zelfs vindt men ’er die niet op elkander

fluiten. Ook zyn veele Pypjes geheel zonder
Spuitjes. In een Stuk

, daar de Leedjes niet

meer dan één Lyn lang zyn, vind ik dat een

Varkens -Borstel, wel tot een Duim en daar

over ,
ingaat door fommigen van de bovenfle

Gaatjes ,
en dus ten minfte gepasfeerd moet

zyn door twaaf Leedjes. In een ander Stuk

gaat die Borstel veel verder door. Die Sters-

wyze lluiting van de Leedjes door het Spuit-

je, waar de Heer Pallas van l'prcekt

word ik niet aan ’t hovende maar aan het

onder-end gewaar ; zynde de Tregtcrswyze

holligheid van boven met een* uitpuilend Dek-

zeltjc ,
dat een rond Gaatje heeft , gefloo-

ten.

Deeze Struftuur van het Roode Pypkoraal

toont blykbaarlyk, dat het van een Dierlyken

oi?»
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óirfprong
, en door Diertjes gefabriceerd Vf;

*y (*}. Zeelieden , die hetzelve verfch ge* Afdeïu

^
nden hebben, verhaalen

, dat ’er alsdanhoS
Wormpjes in zyn van eene taamelyke lang- stuk*
te, Welke uit hunne Pypjcs te voorfchyn ko-
tsen, en, op’^fiet befpeuren van eenig gevaar,

yliugs weder daar in begeeven. De een-
paarige wydte van de Pypjes maakt het on-
twyfelbaar

, of dezclven zullen , even als de
^Vormbuisjes , otn hec Lyf van deeze

Wormpjes gegroeid zyn. JDecze Wormpjes
kunnen de langte naauwlyks hebben van de
geheele Pypjes; hunne langte fchynt ook niet
aan die der Leedjes bepaald te zyn, en dus
zal men de aangroeijing van zo groote Klom-
pen aan een dergelyken voortgang van Schoo-
ien deezer Wormpjes, als waar door de Heer
El nis de vorming der Zee -Heesters trage
te verklaaren, moeten toefchryven.
De Heer Boddaert vertoont ons, uit ceboogeri

het Kabinet van den Hoogleeraar D,
«E Wynpersse, thans te Leiden, eenT™
Stuk van dit Koraal

, dat inderdaad ongemeen
is, dewyl de middelde Pypjes byna een regten
hoek maaken met de onderfte en bovenfte
Volgens de Afbeelding fchynen de Pypjes .

Ke-

{*) 1 Órgiie de Mer, appellee 't'uhularia
, n’estqu’iin aaia, i

de Tuyaux
,

qiii p»r leur couleur resremblent beaucoiip au
corail & qui f»nt habiais & fotmés par des Vers,

Mem, de

I. DEit, xvn. Stok.
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Afdeel
^^êëlagtiger of Tregteragtiger të zyn daii dié

LXVl. ''®" gewoone Roode Pypkoraal , en mee
Hoofd- minder middel fchotten of aflcheidingen voor*
STtJK. zien: anderszins zou die loop der Pypjes al-

leen dit Stuk niet zo byzonder maaken. Ik
heb er een (zie PI. CXXVIi -Rgi waar in

de onderfte en bovenfte Pypjes evenwydig
met malkander loopen , en de middelften met
dezelveri byna iJi de wickelhaak ftaan : des men
dit Stukje zo wel Gehoogen mag noemen als het

andere. De Sterretjes maaken ook geen onder-
fcheid , dewyl men die in het gewoone vindt.

Ik zie, dac de gedagte Heer dezelven, zo miü
als ik, aan het boven»end der Leedjes aange-
trofFen heeft (*)

Wat de Heer Bod DAERT vervolgens zeg-
gen wil

, verlha ik niet. Zyn Ed. fchryft:
wyl het dit met de Hoornplanten en Zee-

5, heesters fchynt gemeen te hebben , dat het

,, breedfte eind naar beneden groeit”, ’t Is

immers zyn Ed. wel bekend, dat alle Zee-Ge^

wasfen
, buiten het Roode Koraal , dat in de

Middellandfche Zee valt, opwaards groeijen

,

en derhalve hün hreedfle End naar boven heb-
ben. Even zo bellaat het

, volgens alle w’aar-

fchynlykheid , ook met dit Pypkóraal , aatl

fommige Stukken van het welke men de
Grondkorst , van welke zy opgegroeid of lie-

ver

Jer PItzntdiiten vsn Heer P A L L A s
, vec^

taald en met Aanmerkingen verrykt door den Heei B o d*

OAEKT. Utr. lyfiS
, bl. 423.
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Ver opgebouwd zyn
, nog duidelyk kan waar- VL ,

öeemen. Zodanig heeft het niet alleen plaats

in een menigte van Stukken, die ik daar vanHooFuJ
bezit; maar ik heb zelfs een aanzienlyk Stuk,®Tóir.

<iat met de zyde op de Takken van eene Ma-
drepore, die men gemeenlyk Koornaair- Ko-
raal noemt

, vastgegroeid is , en als ’t ware
daar mede vereenigd

; alwaar de Beginzelen
yan cpgroeijing of uitfchiecing der Wormhuis-
jes , uit zekere Spatten van roode Stof, duide-
lyk zig vertoonen.

Dat Stuk had ik gedagt in Plaat te brengen, spo„,,^jg
doch naderhand vond ik in myn Kabinet een^y^'*^"'

Stuk , dat ik aanmerkelyker oordeelde
; zo ™c,uvi,

wegens zyne byzondere Struftuur, als om dat
’er wezentlyk de Wormpjes van dit Zee- Ge-
was , gedroogd

, nog in voorkomen. De uit-
wendige Geftalte is Sponsagtig, Het heeft van
onderen een breeden Grondfteun

, als van fa-

mengevloeide Stoffè, die buiten twyfel tot den
eerften aanleg zal gediend hebben. Uit den-
zelven zyn de Wormpjes

, als by troppen
fchuins naar boven opgefchooten

, en hebbel!
dus Kolomswyze bondels gemaakt van Pypjes
die zig eindelyk fterk verbreeden en dus als
den Kop van een Bloemkool vormen

, naar
welke het geheele Stuk taamelyk zweemt.
Wat de Wormpjes aangaat; men ziet de dikte,

waar in zy zig vertoonen, en het blykt, dat
'er ten minde van een Duim lang, en dus zo
lang als verfcheide Leedjes zyn, Jn de bo-

udml. xvil;stuk.
ven»
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Hoofd-
stuk.

Scheef

segroeid

by VcrdtC'

«iiipen.

ris. S.
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venfte ronde Oppervlakte 2itjen ook nog ver-

fcheidene in de Gaatjes
,
waar uit niet duister

blykc , dat het de eigen Wormpjes van dit

Koraal zyn , die hetzelve op de zelfde manier
fabriceerenj als de witte kromme Wormhuis-
jes geformeerd worden van hunne Wormen.
De Pypjes loopen hier zeer fchuins en in

allerley rigtingen , doch volgen meest op el-

kander. Ik vind van boven ongevaar honderd

Openingen in de fpatie van een halven Duim
vierkant , en dewyl de Oppervlakte, aldaarj,

teri minlte zes vierkante Duimen groot is

,

zo moeten ’er meer dan tweeduizend Openin-
gen van de gedagte Pypjes in die Oppervlakte
zyn. Van onderen is ’t getal der Pypjes on-
gelyk kleinder, doch zy zjn daar langerl

In de manier van grocijing hecfc,°zo wel
als in de Kleur , een groocc verfcheidenheid
'onder het Roode Pyp- Koraal plaats. Me®
vindt Stukken die als Vingerswyze of Cyliu.,

drifcii zyn , hoedanigen ik ’er heb, van drie o£

vier Duimen lang en één Duim dik: anderen
verbreeden zig van den Grondfteun

, als ge-
zegd is , en loopen rond

; anderen verdeelen
zig boven in llompe Punten,- zo dat zy als

gevingerd zyn. Ik heb ’er nog Sponsagtiger

dan het gene in Fig.' 2. is afgebeeld , en nog.

een van een zeer aartige groeijing , in Dg. g
vertoond , alwaar men tevens de Korst ziet,

van famengevloeide roode Stoffe , uit welke
deeze Wormpjes hunne Pypjes formeeren. In

dit
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dit Stuk ziet men hoe de Pypjes , die ’er een VL
aanmerkelykc lailgte en grootte hebben , als

by Verdiepingen groeijen. Hoofd*
’t Woord groeijing kan, zo min als dat van^TuK,

- Gewas
,

hier oneigentlyk geagt worden
gebruikt te iyn. Het behoort niet alleen tot

de Planten
, maar ook tot de Dieren , en

zelfs tot de DelfftofFen : ja van alles dat
grooter wordt zegt men , dat het groeit.
Derhalve moet men niec ondcrftellen , dat
dit eenigen fchyn zou geeven van eene
Plantaanige groeijing, waarvan het tegendeel

uit het laatst verbeelde Stukje t’over blyk-

' baar is. Hier zyn veele Pypjes als op zekere

Uitftekken geplaatst , en van onderen ook
veelen open

, zo dat 'ik daar zelfs een Bors-
tel kan infteeken een Duim diep, ja dat hy
boven weder uitkomt. De Kleur is zodanig j

dat men ’er vindt die bleeker eo die donkerer

Bloedrood zyn.

De vermaarde Italiaan, Imperati, heeft Aaitvini

dan niet ten onregte gezegd, „ dat het Roode'**'

»i Pypkoraal een Zee • Honigraat is , in welke

,, een foort van Wormen geboren wordt”

;

want zekerlyk zullen de Wormpjes, die het-
zelve hebben opgebouwd, ook daar in voort-
teelen

,
gdvk uit de vermenigvuldiging der

Pypjes, opwaards, blykt. By de Ingezetenen

der Molukkes Eilanden, in Ooscindie, wordt
het een Tovenaars Steen genoemd : want zy
gelooven dat een Stuk daar van , aan een

G Boom
I. OM»,, Xyil, STUK,



Eeschryvinc van
VI* Boom gehangen zynde

,
denzelven beveiligt

^lÏvÏ' VrugtÊDi Daar op te

Hoofd-’ zitten of hem aan Lyf ce draagen
, zou

STUK, een Vuurigheid en, pynlyk Wateren veroir-

zaaken. 'c is zeker, dat de ruuwheid van
dit Koraal wel aandoening kan hebben op de

naakte Huid , en , zo zy een Stuk daar van
by hunnen Gordel inftaken , ook wel op dc
Nieren en dus op de Waterloozing kan

werken i De Javaanen , evenwel, en de Ma-
Icijers gebruiken het, fyn gemaalen zynde,

tegen de Pyn in ’t Wateren^ Dit zal niemand
vreemd voorkomen, wien het bekend is, dat
Zuurbreekende Middelen dikwils daar tegen

dienftig zyn. Ook maaken de Ingezetenen van
Celebes , door eenig Venynig Gedierte gefto-

ken of gebeeten zynde , van het fyne Poei-

jer, dat zy met Water mengen, gebruik, om
het in de Wond te ftryken^ Rumphios,
die dit verhaalt , voegt ’er by , dat zeker

Chymist op Amboina een Tinftuur maakte

van dit Koraal, die tegen Kolyk, door Koude
veroirzaakt , van eene geweafchte uitwerking
bevonden werdt,

Pypkoraal
, dai uit evenwydige Pypjes:

Catenula» ifi-

fia,

(t) Tuiipdra Tubis parallelis connatis in IXaminam con-

tOttuplicato . anastomozatam, Syp. N*’* XII. Hillepoia

Tubis ovatis
, loogitudinalitet teticulatim concatenatis. ^man»

Acad, I, p. 103, T, 4, f, ao. Tubulaüa Cothlandica. B n o.

ME t.
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hejlaat j
die famengegroeid zyn tot een Vil

gedraaid Plaatje met in elkander uitloo

pende bogtige Kanaalen Hoofd.
STUK.

Deeze zelfftandighëid
, die veel aan de ceket.

Oevers van de Oostzee opgeworpen wordt
» uofaal/^*

Itoert by Ba om Et den naam van Cothlandfch

Pypkoraal. Hy geeft *cr vyf Soorten van
óp, die hy elk in *t byzonder afbeeldt, allen
van eenc verwondcHyke Scruftuur. Een is

er onder
, zo fraay wederzyds Gekettingd ^

als of ’t een Borduurwerk ware , drukkende
het Netswys’ Gevveefzel der LyrnpHatieke

Vaten, iu ’t Menfchelyk Lighaam, taamelyk
wel uit. Een andere Soort komt met de ge-
daante van een Honigraat volmaakt overeen.
Hellwing noemt het een Witten Steen mei
een Kotaalen Kettingjé. Het is van LiNw^Eusi
voorheen, tot de Milleporen t’huis gebragt

geweest. Zie hier , hoe hetzelve in zyné
Akadctnifche Vermaak!ykheden befchreeven
wordti

De Pypen van dit Zee- Gewas, Rolrondag-
tig en van gelyke grootte, een weinig famen-
^edrukt , nevens elkander op een lyn geplaatst^
formeeren een Plaatje

y dat pcipendicülaar >

of

LitiegTm SutCt Sp* 1. T. z3 _ 27^ Lapis aïhidiïa

Catenulé. CoralIinS. H E l. W, Licio^r, T. 5 . f. i
, ö, & T*

6. E 1 . Corallium Lateriilatura. liUtxN. Coralh^r, Tv u
Volkm. SiUzé T. sa. f. 7. Sc* T. ao. f. 3.

C s
I< Deel, xvii. stuk.
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AfÏÏÊl.
verfeheide manieren geboogen zynde

,

LXv?i.' Eyonde Cellen maakt, die langwerpig, ver-*

Hoofd- fcheidelyk gehoekt en als Netswyze gefchikt
STUK. zyn \^an dit geweefzel hebben wy geen

duister Kenteken
, in de overlangfe groefjes

van de Oppervlakte, en daarin, dat de bo-
ven-rand als uit een KtCting van ovaale en
aan elkander verknogte Foren is gemaakt.
De kleine holligheden

, ’t zy Foren of Py.
pen, zyn dikwil> gevuld met eene Aard- en
Steenagtige StofFe; in de grooter holligheden
treft men ook gemeenlyk een Kleyagdge
Kalkftof aan , maar decze zyn fbmtyds ter
diepte van een half Duim ledig. De hoogte
der zyden bedraagt veeltyds twee of drie
Vingerbreedten. De Geftalte van het gehee-
Ie Koraal is zeer onbeftendig. Men ontmoet,
bovendien, eene groote verfcheidenheid

, zo
wel in de zelfftandigheid als in de Kleur.
Sommigen hebben de Plaatjes geel, anderen

roodagtig
, anderen witagtig en byna door-

fchynende : fomtyds zyn dezelven broofcher
fomtyds harder , zynde de Stof, die de Cel-
len vult, ruuwer en Afchgraauw.

m.
Tabipora

firptns.

(3) Pypkoraal
, dat üit Cylindrifehe Pypjes

bt-

fsj TubipsrA Tubulïs Cylindricis cre^ïs brcvïsfimia
,

distantibus AxiUaribus
, Bad tepente dichotoml divaricati,

Syji. Kat, xir. Tubipwa ferpent, Syft. Nat, X. p, 790.

Mii.

I
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iejlaaf, die %eer hrt zyn, overend jlaan-
^

de aan de hoeken
, op een kruipende ge- lx VI.*

vorkte en van elkander wykende G rond- Hoofd-

fieun.

JDeeze zelfftandigheid wordt ook aan de Kruipend

Oevers van de Oostzee opgeworpen ,

eene kleine van dien aart h..dt LiNNiEUs
uit de Middellandfche Zee bekomen. Zy is,
msgelyks , voorgeftcid geweest onder den
naara van Millepore

, cn wordt aldus befchree»

ven. „ Als een dikke Draad vastgehecht aan

„ Steenen of brokken Koraal
, beftaat dezel-

„ ve uit Wormswys ronde Takken) die van

„ elkander wyken , en aan de verdeelingen

„ iets fmaller zyn ; kruipende langs de gehee-

,5 Ie Oppervlakte van den Steen , waar op zy

« fteunen , op verfcheide manieren , zo dat

„ ?y een Netswys geweefzel .maaken, Een

>, Cylindrifch Pypje , niet t<^en den Steen

„ aangedrukt , ftaat overend byna op ieder

„ plaats, daar dit Koraal zig Takswvze ver-

„ deelt. Tusfchen de Takken is de Opper*

„ vlakte van den Steen, daar dit Koraal op

„ groeit ,
Cf naakt en glad , of befprengd*

,, met

Millepora dlchotoma repcns tere?
, Pons Axillaribus folitarii,

eipinentibus. Anan, Atui- I» p. los, t. 4, f, 2«. Millepota

iepens teies ,
Poril folitariis eminentibui. Mm, Ttsftn, t.

\\l, f. 3.

G 5
I. DSM. xvn. STUK.
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VI.

ArrEfiL.

LXVI.
Hoofd*

y> met Stippen die verheven of een weinig

uitgehold zyn”.

gïüK.

IV.

^uhiptir^

yasckula*
TIS*

Gcbon-
dcid J»yp.

Jcöfaal.
^

(4) Pypkoraal , dat hejlaat uit Draadagtigs

Pypjes , die Bondelswyze famengevoegd

zyn, doorgaans met Inmondingen aan da

zyden.

Men vindt dit Pypkoraal aan de Oevers

van Gothland, en ’t komt ook dikwils voor ia

(de Kalkbergen. Het is famengefteld uit Pyp-

Jes van omtrent een Schryfpen dik, niet vol-r

komen regt, wordende bier en daar famenge-
hecht dppr dwarfe Pypjes, die dunner zyn.

LXVII. HOOFDSTUK.
pfchryving van ’t Geflagt der Maprepq-
REN, anders ook wel Sterrekoraal genaamd,,

onder welken de Sterre • Steenen en Zee - Padde-

ftoelen , het Witte Koraal , enz. begreepen

w^den.

NMjn. ï’ti over tot het uitgebreide Gcllagc

der Madreporen. Imper ati heeft

de benaaming , Madrepora
,

zegt de Heer
Pallas, eerst aan ééne Soort gegeven, die

vei-

f4) TtiÜpera Tubi* Filiformibus ftsciculatis
, latcribas

pasfiin anajtonwzanfibm, Sy^. N«t.

N
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vervolgens van Marsigli overgebragt is VI.

op alle Steeowordende Plantdieren. Buiten

twyfel zal dezelve , volgens het Italiaanrch, hooid-

betekenen Moeder f^ore , in het Latyn

Matronalif
, als de voortreffelykfte onder de

Poren. Den naam van Poro ,
naamelyk , gaf

die Autheur aan de Pypagtige ZeeTGewasfen
in ’t algemeen

; gelyk hy dus ook van Poro

grande fpreekt , van Rcteporen en Mülepo-
ren. Alle die Poren of Pypsgtige Zee Ge-
wasfen zyn door Tournf. fort toe de Ma-
dreporen t’huis gebragt , doch Liinn/Eus

heeft dit Geflagt bepaald tot de zodanigen,

’t zy niet of al Pypagtig , ’t zy rond , lang-

werpig of getakt, die bljkbaare Sterretjes

hebben of eene Sterswyze figuur maaken,
met hun geheele Lighaam. Men zou, der-

halve
, de benaaming van Sterre • Koraal ge-

bruiken kunnen , voor die van Madrepore

,

gelyk fommigen doen.

In de Inleiding, over de Eigenfehappen der
Zee-Gewasfen in ’c algemeen, heb ik ook
van die der Madreporen, en van de Ontdek-

kingen der Diertjes in dezelven, gewag ge-

maakt ,
en aangetoond

, hoe dezelven aanlei-

ding gaven aan den Heer Peyssonei,, ora

de Bloemen van 't Koraal voor Polypen te

verklaaren.' den jaare 171Q , naamelyk,

zig aan de Kust van Provence toeleggende op
het onderzoek van ’t Roode Koraal , nam hy
waar , dat de Enden der Madreporen zagc

G ^ vva?
I. DF-ït., XVII. STUK-



1G,4 BESCHRyviNC VAN
VI. waren, en bedekt met eene Slymigheid, van

LXVn'
Visfchige reuk. Naderhand, op de Kust

Hoofd- Barbarie zig bevindende, bragcen de Vis-
sruir. fchers hem , in een Vaatje met Zeewater,

eene Madrepore
, in welker Enden hy het

Dier waarnam, dat naar een Sepia, Polypus
of Zee -Netel geleek. Zie hier zyae befchry-
ving van hetzelve.

ymfhef® ” , zegt hy
, vervulde het

pisr. }» middelpunt : de Kop was in ’t midden daar
,, van geplaatst en omringd met verfcheide

,, Pooten of Klaauwen. Deeze Pooten vul*
53 di^n cic tusfchcxiruimcen op van de Verdec*
»» lingen > welken men in de Gastjes van de
„ Madreporen waarneemt, [dat is van de zo-
„ genaamde Sterretjes of Sterren

,} en wer-
„ den , naar welgevallen van bet Dier

, aan
den Kop gebragt, zynde met geele Te-

3, peltjes voorzien. Somtyds werdt de Kop
„ of het Middelpunt

, boven de Oppervlakte

„ opgeligt , en in hetzelve werdt dikwils

„ eene famentrekking en , uiifpreiding , even
„ als in de Oogappel , waargenomen. Hy
„ hadc het vermaak van het Dier duidelyk
„ alle zyne Klaauwen

, zo wel als zyo Kop
,5

of middelpunt, te zi^n beweegen”.
Na dat de Madrepore

, dus, drie Dagen
was bewaard geweest

, werdt bagre geheele
Oppervlakte bedekt gevonden met een door.
fehynende StoiFe

, als Lil, welke weg fmolt
en op den bodem van het Glas yiel toen het

Dier

I
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Dier kwam te fterven
; hebbende toen ,

20 VI.

wel het Water als de Madrepore, een rotti* lxvU.
gen Vifch • ftank. Na dat alle de Dieren Hoofd-

vernield en verteerd waren, wierden de

den van het Zee -Gewas wit.

Aangaande de Voortteeling van deeze Diert- oetzeive*

jes ondertlelc PEyssoNBi,, dat zy 2;aadj[^“®®"

fchieten, gelyk de Oesters, en dat dit Zaad,
in eene Lymagtige zelfftandigheid beworiden,
zig oDverfchillig hecht aan ’t een of andet
vast Lighaam , waar op zy een Laag of Bed-
ding maakt, hoedanige men aan den Voet van

deeze Voortbrengzelen waarneemt. Het Ey,
?;egt hy

,
op zyn tyd uitkomende, levert derge»

lyk een Polypus uit , welke met alle benoodig-

de Werktuigen is voorzien , en , even als de
Zeekat haar zwarte Vogt , zo ook zekere
Stoffe heeft , die bekwaam is om hard te

worden, en te dienen tot uitbreiding van her
Schaalagtig bekleedzel , dat altoos de zelfde
gedaante behoudt , en van eene grootte is,
tot die van het Dier evenredig. De Natuur
heeft deeze Polypen met Klaauwen voorzien,
als een foort van Pooten of liever Armen ,
tvelken zy, by voorkomende gelegenheid, uit
hunne Holletjes uitbrengen

, om daar mede
hunne Prooy te vatten. Sommige Soorten
zyn ’er die enkeld en op zig zelf, anderen
die troepswyze voortkomen

; doch daar in
heeft geen meer duisterheid plaats

, dan in
|i9t verfchil der eenzaame en gezellige Rup-

. iS

^
I. r»ESI., ZVU. STUK»
&



VI. fsD. Even ’t zelfde heeft men in de Polypen

l'xvii’
Wateren waargenomen.

Hoofd.' ^oor ,
hoe de Heer Do-

STUK. na TI dit , door zyne Waarneemingen en de
* zïe Afbeeldingen van het Dier in eene Soort van

b\idz 30. Madreporen , bevestigd heeft *, Het gelykt
naar een Zonnebloem of Aster, hebbende een
Lighaam, Hoofd, en een menigte van Armen
waar mede bet de Plaatjes yat, die de Sters-
wyze holte der Takkige Madreporen vormen.
Deeze Plaatjes fchieten Straalswyze van deii
Omcrek naar ’t middelpunt, laatende in ’c

midden een Kanaal van genoegzaame wydte
tot den doorgang van het Lighaam des Diers*
dat als een rond Napje, waar in de Kop ge-
huisvest i. . zig vertoont, De overeenkoL
doet ons onderltellen

, dat in apdere Madre-
poren , die uit Plaatjes beftaan met eene on-
diepe of byna geene holligheid

, ook zulk een
Dier huisveste. Een dergelyk Schepzel

j naa-
melyk, heeft de Heer Ellis in de holletjes

van een Sterrefteen waargenomen,

Kentner-
Heer Do N A TI bcgrypc niet, hoe men

fctn. het Dier van deeze Zee-Gewasfen een Zee- Ne.
tel heeft kunnen noemen, Linn^ oszegt; het

,
Diei der Madreporen is een Kwal, ’c Koraal
voegt hy ’er by , beeft holligheden , die met PJaat.
jes geftcrnd zyn, Dit maakt, by hem, de Ken-
merken der Madreporen uit , en dus kan die
Geflagt daar van een menigte Soorten bevat-
ten, Zy zyn, in ’t algemeen, van eene Jigte,

brop-
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broofche
,

zelfftandigheid ,
gelykende naar

^
Been of Steen; gcelagtig of bruin als zy eerst

uit Zee komen, maar vervolgens wit worden- Hoorn-

de, De Takkige zyn doorgaans op de Opper-®’’^'^**

vlakte overlangs geftreept, en deeze Strecpen

wyzen de Plaatjes daar binnen aan. Men
vindt 'er , die Boomagtig getakt zyn : men

vindt ’er^ die uit evenwydige Pypjes beftaan.

Sommigen zyn Tregcerswyze uitgehold, fom-
migen plat , fomtnigen rond verheven , fom-
niigen byna rond, gelyk de Herfen- en Ster-

refteenen, enz.

Deeze verfcheidenheid der Madreppren heeft sooiten,

aanleiding gegeven , om dczelven in drie Af-

declingen te fchiften. De eerste bevat de

genen die enkeld ,
de tweede de genen die

faraeugefteld voorkomen , de derde de genen

die als uit verfcheide Lighaamen beftaan

,

welke Bondels- of Takswyze famengegroeid

zyn, Van de eersten geeft onze Ridder agt ,

van de anderen tien , en van de laatften ze-

ventien Soorten op : des het getal der Soor-

ten vyfendeitig is in dit Geflagt.

D Kukelde, met niet meer dan eene Ster,

. (sD
Mndrepore , die enkeld is

, hebbende haar v.
Madrtpir»
V'trruct.

(s) Medrepora fimpl®*» StellJ ,’orbiculati plainusciilS fesfili
,
Wrattige.

Disco Cylindris flosculofo; Limbo tadiato. Syft. ATar. XII, Gen,

337- Sp. I. Fungus nwrinus. Ginann. Mr. lo. T, ^
f, 10. P A^i.. Z,sph, i«4. Lyftdtr Plamd, bl. 348,

1, DEEU. XVII. STOK,

/
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^ZEZL.
Oppervlakte met Bhemagtige Cylindertjts

LXVii. «« den Rand geflraald.
HfJOFD-

»TUff, Onder den naam van Zee - Kampernoelje

^

is
deeze by G i n a n n i afgeheeld. De oneffen-
heid der Oppervlakte geeft ’er den bynaain
van Wrattige, aan. Zy komt voor in de Mid-
dellandfche Zee. ’t Is een klein plat Zee-
Gewasje

, dat flegts de grootte van een hal-
ve Erwt' heeft en wk is van Kleur. De
Schyf is uit huisjes fainengefield, gelyk een
Aster -Bloem, zyndeook aan den Üratrek met
Streepen gedraald. Men kan het als een tnid-
deinag tusfchen de Pypkoraalen

, Madrepo-
ren en Milleporen

, aanmerken,

vt. (6) Madrcpore
, dü enkeld ft

, Toïagtig ,fifsdrcpttra ^ o. -
•
ö‘'‘ö f

tfi hir.ata,
^

9 dS StCT TïlCt C671S I^ulf KlOötVOTid
tïitgcholdc, * ingedrukte holte.

De bynaam drukt de Tolagtige Geftalte

van deeze Madrepore uit, die van den Heer
Pallas duidelykcr is voorgefteld

, met de
benaaming van Madrepora Trochiformisi waar

van

(6) //adr/finrafinifiJcK turbinata I*»is, Stellé hemisphsrico.

«oncavS. jimcen, Acad, l. p. ^ i — 7 Lang.
Figurat, Sï. T. ii. Funpites major orfaicularis Goth-

landicus. Brom. Litb. T. sö, s8, 33, 32- Ke^w. Liti>

T. S- f. 9, 10, it, 13, J7, colutnellas turbinatu*.

V/OLFE. Hasf T. ! 0, f. 3 , 4. Madrepora Troc^ifotmil,

J 4 LL. ?töpl», 17Ó, Lyfl itr Plantd, bl. 377.
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van de Heer Boddaert, ik weet niet om vt.

wat reden , de Schoiel gemaakt heeft. De lxvu*
Afbeeldingen

,
immers, die men van deezeaooFo-*

Madrepore in de Akademifclie F'erniaaklykheden^'^'^^'

van L I N N iE ü s vindt , toonen genoegzaam ,

dat dezelve
, ia alle haare Verfcheidenheden

,

Veel meer naar een Kelk gelykt dan naar een

Schotel. Zy zyn, naamelyk, zeer diep uitge-

hold , en fommigen komen 'er onder voor,
die byna Cylindrifch. zyn , anderen eeniger-
maate krom ; zo dat het Gemecne Volk, op
Gothland

, dezelven Ramshoornen noemt. Ik

heb een kleintje van dien aart, volkomen ge-

lykende naar de losfe Zee -Kruidnagelen van

Rumphius
,
welken de Heer Pal las hier

toe ook betrekken wil; maar het fchynt dat
deeze tot de Samengedelde behooren. Men
vindt ’er

, aan de Kust van Sweeden
, in de

Oostzee
, die de grootte hebben van Osfe-

Hoomen
, als ook de Kleur , die in verfch uit

Zee gehaalde Stukken doorfchynend Hoornag-
tig is. Dit wordt gezegd in de Verhandeling
over de Koraalen veen de Oostzee

, welke onder
de Voorzitting van LiNNiEos is verde-
digd (*). Met wat grond kan dan de Heet
Pallas zeggen , dat men ze niet anders
dan onder de DelfftofFen, of Verfteend, of

in

(*} DisC 1^ Orid/KiS^/ttótjptopofitaab Hekh.Foucht,
i* Ucai, VOL, I. N. +

t DHL. XVII. STu*.
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in de Grond « vindt (*) ? Dit ftrydt
, im*

^X^lï » duidelyk tegen de VVaarneemingen vari

Hoofd- Oog- getuigen j die men niet in twyfel kan
STOKi trekkeni „ Een ongemeene overvloed is ’er

„ van deeze Koraalen (wordt in dat Vertoog

,,
gezegd) aan dc Oevers van onze Landfchap-

„ pen ,
die aan Zee leggen, en van dezelvcn

„ wordt voornaamelyk , als Koraalen van de

„ Oostzee {Corallia Salthica), door de Schry-

^ ,, vers gewag gemaakt”. Ondertusfchen ge^

loof ik dat veele Fungieten, en in ’t byzonder

de Keraticten en Ungulieten , onder de Ver-
fteende Zaaken , haare afkomst hebben van
deeze Madreporen;

Tot nader bewya, dat deeze Zee -Schep,
zeis niet Verfteend zyn, wanneer menze aaö

de Oevers van Gothland vindt
, kan men de

optelling der Soorten, by Buomel, nazienj
Hier vindt men een fraaije groote Fungiet

met de kanten digt gekarteld, een andere die

dezelven uitermaate dun heeft :eene zeergroot

te ,
van veertien Duimen Omtreks , alleen uit

. dunne Plaatjes beftaande
; om van anderen

niet te fpreeken, die altemaal , meer of mini
de opgegeven Kenmerken hebben. L INN -lEÜS

heeft wel, aan de Oevers van Gothland, Zand

en Kley, met de Koraalen tot Klompen fa,

raen«

(*) Repcritür tamum fosClis. El, Zloöph. p. 306. Dit fcai?

één van drieën, doch liet laaifte alletrainst , betekeneHii om
dat mer.ze zeketiyk in de Zee vindt»
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Inengegroeid
,

te fameti in Kalk veraftdetd Vl.

gezien: doch wy fpreeken hier van s^^dani-

gen , die verfch uit Zee gehaald of aan ’t Hoof».

Strand opgeworpen zyn. ^tók.

(7) Madrefiore , die enkeld ir en zonder Steel , vin

met eene verhevenronde Ster , waar

het middelpunt neergedrukt en rond is jFlauonile,

het Stak van onderen plat , gerand en ef-

fen.

In de befchryving der Zagthuidige Wormen
(Èfollusca) heb ik gefproken van een Soort van

Kwalletje , uit den Oceaan, dat den byhaam

van Forpita voert *. Hetzelve is uit de Chi-f xiv. sé,

neefche Verzameling van den Sweedfchen Heer'’'*

Lacerstroem, aldaar op Plaat CXII, in

Fig. 1 , afgebeeldi Dit heeft zyn naam ge-

kreegen van zekere Steentjes, weinig grootet

dan de Nagel van een Pink , die onder de

Verfteende Zaaken dikwils voorkomen , en
dan den noam voeren van Penningfteentjesi

Het Origineel daar van wordt aan de Oevers

van Gothland opgeworpen, en van fom-

mi-

(73 Madrtpora fimplex acaulis
, Stelli convexS, Centro

deptafo orbiculari, fiibtus phr.i marginati Izvi. Syj9. Atar,

Xn. Lens Lapidea ftriata, Scheuchz. IM. f. 43 , 44»

Fungi raaiini Capi;ulutn. Buttn. Corn//. 24. T. 3, f, 5,

Madicpora fimpUx otbiculata phna
, stellü convex!, Amieni

A>ad. 1, p. pi, X. 4, f. S- Br OM 11., l.ith, II, p, 33, f,

*— Potpita minonNammuIaiii* Luid, Lith. 151,

I, DKEL. XVZI. STUK,
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AfdTel
LXVII. aangezien. Dikwils is het zodanig door

Hoofd- de Golven afgeileeten
, dat zig daar op maar

STUK. eenige Stippen vertoonen , als vFanneer zy
naar een Penningje gelyken . doch anders

is de Oppervlakte Straalswy^ bezet met
Plaatjes , die een weinig getand zyn

, en met
elkander eene Ster formeeren; Het middel-
punt puilt in fommigen wat uit; in anderen

is het gelyk met de Oppervlakte; in anderen
wat uitgehold. Sommigen geeven ’er den
naam van Hoofdjes van kleine Zee-Padde-
floeltjes aan.

CB) Madrepore, dis enkeld is en zonder
Steel , rond van Omtrek

, met eene ver.
hevenronde Ster, uit enkele overlan^fe

I Plaatjes famengejield : van onderen hoU>
rond.

i)ée-

VUT.
SIfadreDora

Fun^Ues.

Zcc> Kanw
periioelje.

f8) MaireptiTA fimplfflt acnulis oibiculata
, SteilJ convex!

,

Xamellis fimpUcibns longiiudinalibus
, fubtus codcava. Syst.

Nat. XII. Hart. Cliff'. 481.^ Fungus lapidofus. Ctus. Bxat.
I. Fungus Lapideus. BAurf. Hist. IH. p. 801. f. i,:.

Fungus marinus Lapideus. BEsl. Mus. T. lö. f. 3- Fungitcs
quartus, O l e a k. Jlfaj. 74, t. 34. f, 2. fungus pctrificaius,

ISONANN. Kircb, z68, T. 287. f. 17. Fungus Coiab'oides

pileatus lamellatns. Boerh. J.u^d. Bat. i. p. z. Fungus
Saxeus. R ü M P H. Ami. VI, p. 247. T. 88, f. r

, 4. s f. n.
JCahm. T. iio, f. 6. B, T. iii. f. i, a &T, lu. f, jg
*9 j 30. Fungus Coralloides M, lubri. S H A W. Afr, C* P 4

1

Zn'ifh. IÏ5, iyjj iir Plantd. bl. 349*
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.

Deeze is , in ’t algemeen , bekend onder Vl.
,

den na.am.vzn Zee ' Kampernoslje

,

in’t Franfch

Champignon de Mer. De meeste Autheuren Hoofo-

geeven ’er, in ’e Latyn, den naam van fltw- stuk;

gus Lapideus of Saxeus aan
,
dat is Stcenen

Kampernoelje; Bonanni heeft ze Fungus

petrificatus getyteld ,
dat zo veel zegt als

Verfteende Kampernoelje. Men moest echter

zeer dwaas zyn, indien menze daarvoor hou-
den wilde; alzo dit Zeo-Produkt de Plaatjes
niet van onderen , gelyk in alle Land -Kam-
pernoeljes , maar van boven heeft , en aan

hetzelve ,
buitendien , een Steel ontbreekt.

Men vindtze in Oostindie en in de Roode

Zee.

„ *t Zyn, zegt Rümvhius , ronde platte

,, Schyven, boven wat verheven, fommigen

„ hooger
, fommigen platter

; beneden een

„ weinig hol , en daar in ’t midden fomtyds

een Voetje vertoonende, waar mede zy op

,, de Klippen , doch niet vast, zitten. De
„ bovenfte Vlakte is gemaakt vad ontelbaaré

„ fcherpe Plooijen, gelyk men onder aan de

,,
Land - Kampernoeliën ziet

, klein en groot

,, door malkander, ter dikte van Parkement,

,,
Steenhard en fnydende, met veele ronde

j. Tandjes Zaagswys’ verfierd , en allen als

„ Straalen aan het middelpunt, dat een holle

„ Kloove is , famenkomende. De onderfle

j, zyde is digt ,
doch met ftompe Doorntjes

H of
li bem.. xvn. stuk.

St)
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ÏI4 Beschryvinö van

Afdee
Wratjes bezet , en zo ruig , dat zy

LXVII, inoeijelyk te handelen zyn.”

Hoofd- alles kunnen wy nagaan in de Zee*
stüe* Kampernoeljes

, die wy in de Kabinetten heb-

ben. Van het gedagte Voetje of Steeltje

vindt men j volgens den Heer Pallas,
alleen in kleine of jonge eenig blyk; waar
uit dan fchynen zou , dat zy op zulk een

Steeltje voortkwamen
, doch hetzelve nader-

hand verboren , en dan los waren. Ten
minfte vind ik ook van dat Steeltje geen

blyk , in een zeer ftaaije van maar twee

Duimen middellyns , zo min als in een ande-

re van vicrdhalf Duim. Zyn Ed. getuigt dat
de grootftcn vyf Duimen over ’t kruis haa-
ien; doch die in ’t Werk van Seba, Plaat
CXI. Fig. I

, is afgebeeld
, bereikt byna

zes Duimen ; ja ik heb ’er van omtrent agt
Duimen middellyn gezien, ’c Is inderdaad
onveilig dienaangaande iets vast te ftelleu;’

dewyl men den paal der groeijing in de Zee-

Schepzelen niet weeten kan. Hy vergelj^kt

de Gettalte by ’t omgekeerde Mutsje van de
Boletus , doch volgens de denkbeelden , die

men van dit Gewas heeft
, zou men ’t ccr

by het Hoofdje van de gewoone Paddeftoe-

len mogen vergelyken. Dat de Blaadjes den

bovenkant gekarteld hebben, en met de Rib-

betjes van de onderfte zyde overeenkomen

,

is blykbaar. Die Blaadjes, naamelyk, loopen

van
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Van boven tot onderen dboir ï en zyn van Vï.

onderen met ruuwe Korreltjes gedoornd.'^^^jY;
Tot eene volgende Soort, onder den naaffl HooFri-*

van Madrepora Echimta , dat is Gedoomde stuk.

Madrepore
, betrekt zyn Ed. die Stekeliger

zyn
, en vermengt dezelven met de zogenaam-

de Zee-Mol
; gelyk uit zyne aanhaaling der

Afbeeldingen van Romi'HIüs crt Seba,
blykbaar is: De genen i die door ’t Zeewater
afgefleeten zyn , of verfteend, zouden,, vol-
gèns hem , de Platronde , Porpitce genaamd

,

Uitleveren; doch, waar komt het dari vaa
daan, dat men van deeze laatften gemeenlyk
niet dan zeer kleine vindt?

Aangaande het Dier van de Zee -Kamper- Het Disti

noelicn moeten wy Rumphius raadpleegen;
Die Autheur getuigt, dat de Oppervlakte
van deeze Schepzels

, terv^yl zy in de Zee
leeven, bezet is met een dikke Slym, als Styf-
zel, welke opftaande Plooijen maakt, als Spel-
dewerks - Kant , waar aan ontelbaars Blaasjes

hangen, die eenig Leven hebbeo: Zo dra zy
buiten ’t Water komen, zakt deeze Slym met
de Blaasjes tusfchen de Blaadjes in , en ver-

fmelt gelyk de Zee - Kwallen
, doende deeze

Lighaamen, eer datzy door Water afgefpoeld

zyn, zeer ftinken: De fchoon gemaakte, zegt

hy , worden wit en Steenhard
: [zo dat zy

niooglyk onder Water zagt of Kraakbeenig

zyn]. „ De meesten leggen plat op de Kraal-

H a klip-

I. DFiu xvii, srvxi

I
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ii6 Beschrvving van

AfmÉl > van plaats niet veranderende, al

LXvil.’ ’» ^ aan vast. Het fchynt.
Hoofd. »> (vervolgt hy,) dat men deeze Gewasfen
STOK.

3, een middelnatuur moet geeven , tusfchen

j, Steen en Plantdieren, om dat zy onder Wa-
j, ter, met haar aanliangende Slym , even als

,, andere Zee- Kwallen fchynen teleeven, en
,, echter nog zo volkomen niet zyn , als de
„ regte Plantdieren toebehoort

, die de lee-

vende en roerende kragt duidelyker ver-

3, toonen. Anders moest men deeze Steenen

3) voor het Geraamte van een half leevende

,, Fungus houden
Die Aucheur heeft derhalve haarblyl^cjy}^

reeds eenen Dierlyken oirfprong erkend in dit
Zee- Gewas. Lin NiEus tekent aan, „ dat

3, het Dier , ’t welk een Priapus is, volgens
3, den Heer FoasKaoL, dit Koraal, gely-

kerwys een Hooren- of Schulpdier zyne
3, Schaal, onder zig fabriceert, niet groeijen-

„ de op de Plantaaitige manier der Plantdie-

„ ren”.

jMairepo. Tusfchen dceze en de volgende Soort be-^
4aipa. hoort dat Zee -Gewas, ’t welk wy Zee -Mol
ïee-Moi. noemen. Het wordt van Ru^ipmos onder

den naam wsrifLan^werpige Steen -Kampernoelje
voorgelteld , en de langwerpigheid onderfcheidc

het byna alleen van de gemeenlyk zogenaamde

Zee.

(*; Amboinfeh Kruidboek, vi. Deel, bladz. 248,

i
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Zee - Champignons j die ook niet altoos volko- ,

men rond zyn. Het beftaat uit dergelyke op-

ftaande Plaatjes , als dezelven
; maar deezeHooFD-

f laatjes ftrekkcn zig , byna evenwydig, vaa®'^^^*

den Om trek naar de Groef, die het middel-

punt uitmaakt. Voorts heeft het van onderen
een aanmerkelyke holte , die ook met ruuwe
Knobbeltjes geplaveid is , en de Plaatjes zyn
dikwils van boven wat meer gekarteld. Dee- ^

ze Zee -Mollen komen van ontzagljke groot-
te voor: men vindt ’er van één of anderhalf

Voet lang en een half Voet breed. Somtyds

zyn zy regt, fomtyds geboogen, foratyds wel
tienmaal zo lang als breed

, en dus uitermaate

fmal
; fomtyds komen zy in breedte en hoogte

naby aan de volgende Soort, Ook zyn ’er,

die een dergelyke, van de Zee-Kampcmoel-
jes verfchillende, fchikking van de Plaatjes op
de Schaal hebben , als in de Neptunus-Mut-
fen. Men vindt Zee -Mollen met drie Tak-
ken, gelyk de HeerBoDDAERT ’er zodanig
eene, uit het Kabinet van den Heer Kra-
mer, heeft doen afbeelden (*) ; maar de
Heer W. van der Meülen bezit ’er een,
die nog raarder is, met vier volkomen Tak-
ken.

(9) Ma-

Lyst der Plantdieren, blad?. 6,3, pi, ,4.

Hs
I, desl. xvn.;sTUK.
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Afdeel.
Madrepore

, di? enkeld is en geen Steel

LXVjj] heeft f langwerpig met verhevene Sterren

,

fiooFD- die als uit famengehoopte Plaatjes be-

Jlaan; welke kort zyn: het Stuk van on-
deren holrond.

Kenmerken
, uitgenomen de lang-

J^iieusf werpigheid, zyn zeer toepasfelyk op dat Zee-
Nepmnus- Gewas , ’c welk de Neptunus - Muts geheten

wordt. Het is een groote Soort van Zee-
Kampernoeljes

, ve§l hoogcr van boven en
holler van onderen , dan de anderen. Men
vindt *er, naamelyk , die als een Klok ver-
beelden , en zo groot , dat zy bekwaamelyk
tot een Helm of Kapot kunnen dienen

, waar
van zy ook die benaaming gekreegen hebben.
RüMPHiüs zegt

j dat menze noemt Mitres
Polonica, in ’t Neerduits Poolfche Mutfen
of Gedrummelte Mutfen

, om dat zy naar ze*
kere Matroozen Mutfen gelyken

, in ’t Ma-
leitfch Carang Carpoesja of Carpoesfa Batu
genaamd.

Tournefory heeft een zeer goede Af-
beelding gegeven van dit Zee- Gewas. „ Dee-

„ ze
f

^

(9) Madr,p,ra fimpkx acaulis oblong,
,
StelH convotS coni

glornerata lamelloa
, Lamellis abbreviatis; Jübtns concava.

Spt. Nat. XII, Mitra Polonica. RümpH. Amb. vi, p,V* S!i. f. 3, Mitra Nepmiii, To uUNKF. Mtm. de lAcai.
, des Scienc. de 1700, p, 30, pijeiis Neptuni, S E B, Kab.

T» 111 . fi 5, f 4 bl. Zoöfh. 160. Lyst, der Piantd,bl. 353,
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jj ze Paddeftoel C^egt hy) heeft de hoogte Vt
3j van vyf en een half Duim, zynde aan

Lyvil*
35 Grondfteun zeven Duimen breed , van daar [joorpJ
S3 zig allengs verheffende

, cn eindelyk rondsTUK.

33 uitloopende als een Kalot of Koupcl , die

a, van buiten by Bouquetten gebladerd is , met
), Plaatjes als een Haanekam uicgefneeden

,

Jï vertoonende zig eenigerraaate als een Hoofd
», dat geboren wordt met Schuim bezet. Haar
„ inwendig maakzel is verfchillende. Men
„ vindt ze flaauwtjes gegroefd en doorzaaid

„ met kleine Korreltjes en eenige ftompe Punt-

„ jes, de langften niet boven een Linie lang,

„ Verfcheide Zee - Kampernoeljes van derge-

„ lyke Struftuur komen ’er ia de Roode Zee
j, en in de Perfiaanfche Inham voor ; doch
„ deeze zyn doorgaans zeer klein , en haaien

„ niet by de Neptunus - Muts”,
't Is dan vreemd , cjat de Heer Pallas MadreporA

de Zee-Mol voorftelt als de Neptunus -Muts
in haar Haat van Jongheid, willende zulks daar

” *

uit bewyzen , dat ’er geen kleine Exemplaaren
van deeze laatften in de Kabinetten voorkomen
zouden, en, wanneer zyn Ed. zegt, dac
de Zee. Mol nooit veel langer waargenomen
wordt dan een Span, fpreekt hy Rumphius
tegen. Ik weet wel , dat zyn Ed. 'hier de
zogenaamde Steen- Slak (Umax Saxea) op ’t

oog heeft, welke byna Vingeragtig is; doch
wie van de Liefhebbers geeft daar den naam

H 4 vap
I. DEIL. XVII. StüK.
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V'1.

Ar>’EEL.

LXVII.
ïioOFD
PI'US.

van Zee«Mol aan (*}? Ook ftrydt derzelver

ongemeene langte en fraaiheid zo zeer tegen

de Geftalte der Neptuuus-Mutfen, dat men
zig niet ligt verbeelden zal, dat die daar van
afkomflig zyn. Inderdaad

, zo deeze Zee-
Gevvasfen een groeijend Beginzel hadden,
konden zy naauwlyks zo zeer van Geftalte
veranderen; hoe veel te minder, wanneer zy
van Dieren vrorden opgebouwd.

Rumphiüs melde van de Neptunus - Muts
niet alleen

,
maar van de Zee-Kampernoeljes

in ’t algemeen, en dus zo wel van de ronde,
als van de langwerpige of Zee -Mollen en
Zee -Slakken, en van de Neptunus - Mutfen
die Klokagtig zyn, dat menze overal rondom
de Ambonfche Eilanden vindt. Van de Zee-
Mollen , in 't byzonder, die naamelyk welke
evenwydige regt opftaande Plaatjes hebben
getuigt hy, dat de Vrouwluy in Indie daar
gebruik van maaken , om ’ei- Wortelen en

Vrugten op te raspen. De Neptunus-Mue-
fen, zegt die Autheur, zyn by de Chineezen
ook gewild, om dat zy dezelven als Bergjes
voor hunne Afgoden plaatzen. De Visfehers

,

daarentegen
, zyn bang voor de Zee-Padde-

ftoelen
, dewyl zy dikwils daar aan de Voeten

kwetzen in het Water. Men geeft in Europa

vee!

(*) Zie de Afbeelding in ’t Wetk van Se ba, uj,
rl. ij:, f, 31.

‘
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veel Gelds voor eenc goede, grooce Neptu- VT.
yi T?UT

DUS -Muts, hoedanigen men’er heeft van meer Lxvil!
dan een Voet over ’t kruis. Zulk eene bezit Hoofd-

de Keer W. van der Meulen. Die van

den Heer C. P. Meijer heb ik ook gezien,

doch het Steeltje, waar van de Heer P a ll a s

fpreekt , vertoont zig als een vreemde aange.

groeide Madrepore.
Ik geef hier de Afbeelding van een zon- zee Moi.

derling Zee - Gewas, dat als een middel-

flag fchynt te zyn tusfchen de Zee - Mol en +.

Zee Slak, ’t Heeft, inderdaad, eene Slakag-

tige gedaante , hoewel het zo fmal niet naar

de langte is, als de laatftgemelden , zynde nog
niet driemaal zo lang als breed; maar de Blaad-
jes zyn evenwydig, gelyk in de Zee -Kamper-
noelies, in ’t byzonder dus genaamd, en in de

eigentlyke Zee -Mollen, en loopen van den

Omtrek naar de overlangfe Groef, Het Stuk
is, gelyk men in de Afbeelding ziet, byna als

een Haak gekromd , van onderen Schuitswys’
hol en ruuw , cenigszins blaauwagtig, en be-
gToeid met twee of drie Schulpjes. Ik weet
niet zodanig een ergens afgebeeld te hebben
gevonden. Men kan ’er de gefteldheid eeni- /
germaate uit nagaan, van deeze Lighaamen.

(10} Madrepore, die enkeld rr en geen Steel *.

heeftb y Labyrtntbt^.

Mainpora. fimplex acauUs, StelIS rcpatdo Labyrin.-^"*"'

i* Dee^.. XVII. STUK,
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heeft; met eejie krom-Doolhofswyze Ster',
de Naad Jiomp. ’

Hetfcn.
ftcea.

VI.

AFDEEt.
LXVII.
Hoofd.
stuk. Deeze Soort begrypt de zogenaamde Her-

fenfteenen , die ons uit de beide Indiën v/or-
den tocgebragc, zynde dus genoemd, om
dat de loop der Sterswyze Paden en ron-
deBeddetjes, die dezelven bepaalen, eeniger-
maate de Darmswyze gedaante der Herfenen
ineen geopend Menfchen - Hoofd

, voorfteltj
te meer, wegens de byna Klootronde, of ten
minfte meer dan halfronde Geftaice deezer
Steenen. Mebcati gaf 'er, om die zelfde
reden, den naam van Lapis Lumbricatur dat
is Wormltcen, aan; maar Boccone noem-
de hem Jstroües Undulatus of Gegolfde Ster.
refteen. De Engelfchen noemen deezen Steen
Brainjlone , de Duitfchers Hirnjiein

, beidenmet de Latynfche benaaming van Cerebrites
overeenkomftig, welke echter, zo wel als die
van MeanMte, gelyk de Franfchen zeggen,
meest aan Verüeende Stukken van deezen
aart , die men uit de Aarde delft

, gegeven

wordt.

Aiformi, s«mra obtuia. Sys,, xil. H,ru CUff. 48,,
LF, AK« Mus^ T* 25, f. Ij 2» Masia JMaiis fiiiöus [repr;^,

fenrans. 15 es l. Muu T. 9. f. Asttoitesnndulams, E o cc.
p. 142. T. f. CoralHum Cerebri faci(J

?et. Gaz. T. 68. f. 12. Msandiites. 'GUALTh. 7>,t. T.
29 , 97. Seb. Kab. III. p. 122. f. Ij 4, 5, 6, 7.

Madrepon Msancliitcs, S Kl.1., 171. haierPlantd
bJ, 3^.
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wordt. Deeze laatfte naara is van de Dool- VI.

hofswyze verdeeling , welke men in de Op-

pervlakte van deezen Steen waarneemt , af- Hoorp.*
komftig. STUK.

Van deeze Herfenüleenen komen zeer groo-

ts Stukken voor , verfcheide Voeten breed.

Men vindt ’er , in welken de Paden fmal en

in welken dezelven wyd zyn. Sommigen heb-
ben de Beddetjes tusfchen de Paden rond

,

anderen plat, en in eenigen zyn die overlangs
gegroefd. De Geftalce van fommige Stukken

is Kegelagtig. Men vindt 'er die de Plaatjes

,

waar uit de Paden beftaan, getand hebben, en

zulks fielt de Heer Pal las tot een Soorte-

lyk Kenmerk van deeze, daar ik doch 't zelf-

de waarneem in eene van de volgende Soort
of die de Beddetjes fcherp beeft. De Plaat-

jes liaan in fommigen ruim , in anderen digt

en als tegen malkander aan. Dat men ze
Zee - Bloemkool noemt, is my onbelcend. ,

(11) Madrepore, die enkeld is en geen Steel xr
heeft, met eene krom • Doolhof
Ster-, de Naadfcherp.

Doolhofi

Deeze Soort is, wat de eigentlyke betreft

zq

(tl) Müdrepora Cmp!ex acaulls, StelU repando • Labyrin,

tWrotmi
,
Sutui^ acutl. 6ys;. Nat, XII. Alsandiites. Güalxh,

T'ijt.T.ji.SEB. ATfli, IlL T. 109. f. 10, T. rii.f. i.Aiadte.
pota Labyiitithica. P A 17a. L.itr PUntd.hl. ^sz.

I. Deel. xvu. Stuk.
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Afdeel.
de andere, niettegcnflaan-

LXVli.' Ballas zig verbeeldt dat de afgefleeten
Hooed- Herfcnftcenen daar voor kunnen ’t fchepe

komen
, ’t welk ik geenszins begryp. Veeleer

denk ik, en meen het duideiyk te kunnen
zien, dat veele Stukken met ftorapc Naaden
door affchuuring van de Golven uit deeze
geformeerd zyn. Het zou ook tegen de na-
tuur ftryden

, dflt die met ftompe Naaden
door afflyting, fcherpe Naaden gekreegen had!
Ik heb ’er een fraay Stuk van, rykelyk een
Vuist groot zynde , dat op de Xak van eene
Madrepore is vastgegroeid , en de opftaande
Plaatjes zeer duideiyk getand heeft. Dit is
niet zwaarder van zelfitandigheid 'dan de
Herfenfteenen.

JVWrz - hooren buiten twyfel t’huis, die in de
Westindlën zo bekende Dryfjleenen, van wel-

Kryfïïecn. ke men , gelyk van andere Koraalen eti Ko-
raalfteenen , ook wel gebruik maakt , om
Kalk te branden. Deeze, inderdaad, fchynen
’er zeer bekwaam toe

, wegens hunne vooze
Schulpagtige zelfllandigheid

, als zynde uit
zeerlosfe, broofche

, breede Plaatjes famenge-
fteld, t welk ze doet dryven op het Water,
De Plaatjes loopen door den Steen heen

,

en formeeren
, zo wel op de onderfte als op

de bovenfte Oppervlakte, een dergelyke Dool-
hofswyze Tekening, als in de Herfenfteenen

;

doch de Beddetjes of Naaden zyn ook vep!
decld, De geftalte is doorgaans rond of plat-

ag-
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agtig Eyrond , en de grootte als eens Men- VI.

fchen Hoofd en grooter. De Afbeeldingen

Plaat CIX , f. 9 )
lo , in ’t Werk van Sera, Hoofd-

zyn, geloof ik, van deeze Dryffteenen,

worden oneigentlyk aldaar Zee - Bloemkool

genoemd. Men behoeftze flegts , ten dien

einde, met de x'lfbeelding van Gualthie-
Ri, op pag. XX , in zyn Werk, te vergely-

ken (_*),

Van dergelyk een Zee-Produkt is het, ze-

kerlyk , dat B o c c o n e fpreekt , die op den

Herfenfteen is aangehaald. Hy noemt ze een

Koraalagcige Kampcrnoelje, en zegt, dat de-
'

zelve uit een vooze , ligce , broofche Stof

beftaat, hebbende in ’t midden gegolfde Stree-

pen , die door den Steen heen loopen; ,, De
,, deelen zyn by laagen gcfchikt, welke naar

j, fyne Vliezen gelykcii , vail een witte Yvoor-

„ kleur , broofch ,
poreus en ligt , byna als

,, het Been der Zeekat , Zee - Schuim genaamd.

„ Dcwyl zy by laagen geplaatst zyn , omtrent

,, als de Tanden van een Kam , en door ande-

j, re kleiner V hesjes van dergelyke zelfftati.

„ digheid famengehecht
,
zo ontftaan daar uit

„ veele vierkante Gaatjes of Celletjes
, welke'

5,
viy Foren noemen. Als deeze Stof in haar

» ge-

() Madtepora alb^, liiasficam floridam refercns, Favi in-

ftar minutisfime petfoKta. Zie ome Spec, 31. M. Pori-

I. DEEL. XVII, STUK.
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. i» geheel is, dan heeft zy onder aan , van

LXvS” regelmaatige Rimpels, gely-

Hoopd. w kende naar die welken men aan de Padde-
*tük,

j, ftoelen waarneemt, en in haar beginzcl,niefc

,, gebroken zynde
, heeft zy bykans de ge-

,, daante van een Trechter
, en fomtyds dié

i, van een Roos Vervolgens vergelykt hy
ze met den eigentlyken Herfenfteen , en fchync
dit Spongieuze Lighaam als het Beginzel daar

van aan te merken : doch vry zien, dat dié

vooze, ligte, zelfftandigheid ook ftand houdt
in de grootfte Scukkeni

itaJrepera
Areola,
Peikfteen.

pl,CXXVI,

S.

(la) Madrepore, die enketd is en geen Steel
heeft , met de Paden l^inswyze vet»

deeld; de Beddgtjes fmal en geknot.

De Zee • Gewasfen
, die onder deeze Soort

begreepen worden , hebben eene wonderlyke
Geftalte. Doorgaans zyn zy langwerpig, en
beftaan uit zekere Knobbels, dieniet kwaalyk
gelyken naar de Punten van een Klomp Krys-
tal. Dit zyn de fmalle geknotte Beddetjes^

wel-

Ó2) Madupara Cmplex acaulls, Ambalacris pinnatiffdis^

ïulvfflis angustis truncatis, Spt. Nat. XII. Pungus Lapideus
ininot. C L O s. Extt. 125. B A u h. Hut. III. p- 8or. f. 3_
Coralliuni album Fungoides ovale, t F. t. Ptcrigoïrr, x, 20. f.

Fungus Lapideus uiidulatus. SLOAN. Jam. li, p.
T» 18. f, 5, Amaranthus Saxeus. KV atn. Amb. vi, p.
S4+. T. 87. f, I. Seb. Kab. III. T. 108. f. 5. & x. II2. f.

*} - 37. P AH, Zaoph. 171, Lyst dtr Flentd, bl, 355.

i
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welke L IK N^ u s als een Kenmerk opgeeft ,
VI,

en waar tusfchen de Vinswys’ verdeelde Pa-
<3en zyn,- Van onderen zyn deeze Stukken Hoofd-*
fomtyds plat, fomtyds hol, en fomtyds heb-s^'UK.

benze als een klein Steeltje
; doch zyn altoos

van onderen effen , zegt onze Ridder , niet

ruuw gelyk de voorgaande. In de aangehaal-
de Afbeeldingen van Se ba, op Plaat CXIl*
vjndt men eenige Verfcheidenheden van dit
Zee -Gewas, meest regelmaatig verdeeld;
hoedanig een ik ’er heb, dat wel een grooté
Zee - Pisfebed gelykt. Hetzelve heeft de
Grondvlakte volmaakt ovaal en vlak, ruim
drie Duimen lang en omtrent twee Duimen
breed. De Oppervlakte heeft , overdwars ,

vier verheven Beddetjes of Ribben, die in 't

midden van elkander afgefcheiden zyn , en
dus als agt ingetrokken Pooten verbeelden^

Men vindt ’er iets aan, dat naar een Kop en
Staart gelykt. Een ander van dit flag komt
nader met de Afbeelding van Seba,PI. CXI.
Fig. 7 , overeen ; maar een derde , die de
Geftalte van een Oor heeft, en tevens van
onderen als Kelkswyze faraengefteld is, heb ik

hier, PI. CXXVI. Fig. 5, in Afbeelding doen
brengen. Men ziet ’er de gefteldheid van de
gedagte Knobbels ; die fommigen als Vinnen
zyn , en den loop van de Plaatjes uit, die

zeer groot zyn ,
en waar van de Merkteke-

nen zig ook van onderen vertoonen, even als

in de te vooren befchreevene Zee-Kamper-

noel-
I, deel. xvn. STüK.
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VI. noeljes , hoewel zy van onderen niet ruuw

tXVJi.* zyn. Het fchynt my ook , dat zy veeleer

Hoofd' daar toe behooren
,
dan dat zy het beginzel

zouden zyn van de Herfenfteenen, gelyk dé
Heer Pallas wil. Daar is geen overeen-

komst j
noch reden om te denken » dat ’er zo

groot een verandering in zoude voortkomen*

door den groey. Die Dieren, welke dceze

Madrepore gebragt hebben tot de grootte

van een Vuist
,

zullen immers hunne manier

van bouwing niet dermaate veranderen , als

tot de vorming van een ronden Herfenfteen

of Doolhoffteen vereifcht wordt. Voeg bier

by j dat de Paden of Vooxenj tusfchen dc Bed-

detjes ,
gelyk in dit Exemplaar blykt

, veel

wyder zyn, zelfs, dan in zeer grooce Her-
fenfteenen

,
van; welke; men ook zeer kleine

aantreft.

Amaran. Gedagte bedenking , echter , heeft meer

Steen-
waarfchynlykheid, wanneer men agc geeft op

Amaranth.de Steen - Amaraiith van Rumphios, welke

Plaat Qoij hier t’huis gebragt wordt, en waar van

Fig. l. de Oppervlakte veel naar die van een Her-

fenfteen of Doolhoffteen gelykt. Deeze groeit

fomtyds vry groot , en , om dat zy eeniger-

maate gefteeld is, geeft men daar, met meer

reden , wel den naam van Zee -Bloemkool

aan. Op Plaat CVIII, van Se ba, in Fig. 3 en

5 , is deeze 'Zee - Amaranth zeer wel afge-

beeld. De beroemde Hoogleeraar J. Bur-
MAKNüs bezit daar van een fraay wit

Exera-
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Esremp^aartjé
,

dat op een hiaauw Keyfteent-

je gegroeid is; Van het inyne, dat geelagtig lxviL
Js

, geef ik hier in Fig. u Plaat CXXVIl. Hoofd*

'ie Afbeelding.

Van deeze Zee-Amaranth getuigt Rum-
PHios, dat het een witte Koraalfteen is,

fomtyds rond als een Roos ,
fomtyds lang-

werpig
, omtrent een dwarfe Hand breed

,

mee vecle P.-herpe en geftreepte Plooijen of
Krullen door malkander loopende , gelyk de
Bloem ^maranthus of het Hart van de Bloem-

kool. Dit laatlle kan men eigentlyk ver*

Itaan , doch het éerfte betekent niet de

Amarantlms der Kruidkundigen , zynde een

Plant met Fluweel-igtige Bloemen, naar wel-

ken dit Zee -Gewas in ’t allerniinfte niet ge-
lykr maar de Bloem van het Elichryfon of
Mottekruid

, welke ook Amaranth genoemd
wordt, om dat zy niet verflenst; in ’t Ne-
derduitfeh de Zeven Jaars Bloemj Naar dee-

ze zweemt de Steen- Amaranth niet kwaalyk j

zynde fomtyds wit , fomtyds geelagtig van
Kleur, doorgaans met Slym bezet, gelyk de
Zee - Kampernoelies in ’t algemeen en niet

minder gevaarlyk voor de Visfcliers, om de
bloote Voeten aan te kwetzen , terwyl zy
onder Water groeit.

Ik heb gezegd ,
dat de groote Stukken van FitriiAt

dit Koraal den naam van Zee Bloemkool voe-

ren. Zy gelyken 'er inderdaad vry wel naar
,

en ohgelyk beter dan dc Herfeniteenen. Heü

I. DBEt. XVII. STUK,
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AfmÊl
Gewas drukt de Geftalte van een

LXVli,' Bloemkool uiti Ik bezit daar van een aan-
Hoofd. zienlyk Exemplaar, ’t welk uit twee zódani-
STüif.

jg faraengegrocid , en dus de larigte van
zes Duimen heeft , op drie Duimen breedte.

Het is gegroeid op den rand van een andere

doch kleinere Zee -Bloemkool
, die aan het-

zelve als tot Voet verftrekt , en waar van

men i de grootfte van vooren ziende , den

sgterkanc en Wortel befchouwt, alwaar dit

Zee -Gewas geribd en ruuwis, op de manier

der Zee-Paddeftoelen. Gebrek van plaats,

wegens de grootte . heeft my verhinderd
hetzelve bier in afbeelding te vertooften.'

Ook komt de loop der Sterren en ftand der
Plaatjes nagenoeg met die van de Steen-
Amaranth overeen.

xnt, C*3) Madrepore, die famengêfleld is, en geen
Groeven y welke gekield

Steen. zyn , en de Sterretjes aan malkander“• gefchakeld.

CXXVII.

Dit Zee - Gewas , van de voorigen zeer
verfchillende , heeft zynen naam daar van

,

dat het naar de Lorken •Zwam ,
Agcaricus

,

on>

Os) Madrepera compoCta acaulis lulcata; Sulcis carinatis;

Stellis concatenatis. Sytt, Nat. XII. Seb, Kak, m,
110. f. 6 , iect. C,C. P Ajt u Koipb. ISj. Lpt der PUntA,
bl. SSt).

- (
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ongemeen gelykt: ’t Zyn piatagtige Oorswy. VI,

ze Korscen , van niet veel dikte , zeer onre-
LXVlt*

gelmaatig gerimpeld en geribd , en tusfchen Hoofö*
de Ribben met Sterretjes gevuld, die dus als®™^* ’

^an elkander gefchakeld zig vertooncn. Men
vindt ’er kleine brokjes van , die echter niet

fchynen afgebroken te zyn. Ik heb ’er twecj

die met haar platte zyde om een Koraaltak

zyn gegroeid. Dat van fig. a , op onze
Plaat CX5CVII , komt op zig zelve voor ^

en fchynt een klein Steekje of Voetje gehad

te hebben. Ik heb ’er , van öieer dan een

Handbreed groot, die met elkander verfchei-

de Kwabben maaken , en dus een groot Oor
formeeren Meest zien zy uit den graaiiwen ,

wat roodagtig, dóch de verkalking , in Klam»
pen van Koraalfteen , maaktze wit. Ik heb

’er echter ook gezien , die, onverkalkt en

gaaf, byna wit zyn van Kleur. Men krygt-

ze veel uit Westindie, en dikwils aan ’t Wa-
terkoraal gegroeid.

(14) Madrepore
, dk famengefteld is , mét xjy,

hoehige holk vtïeÉnigdè SteTTtn, -Madrepsrd

Dc Geftalte geeft, wederom, een zeer ge-zcc Ho-
nigraat.

Waat
cxxvji

(14) Madreptra compofiw
, Stellis angulofiS concavis cot- j,

dunatis. Syst, Nat, XII. ^ma». Aeai. I, p, 97. T. 4. f, le,

Gu alth. Test, T. 19. Astroites. Bocc. Mas. I. T. s. f

3. SEB. Kak. UI. T. lu» ^ 8- Madtepoia Farites, Pa Li.,

-Zoiph. 187. Lyst der Plantd. bl. 395,

I 2
I. De*!.. XVII. StUK.

t

I



Beschrvving van
VI- paste benaaming aan dit Zeegewas, ’t welk

taamelyk zweemt naar een Honigraat. Vol-

HooFD' gons de befcbryving
, die *er door den Heer

STUK. Foucht van gegeven wordt, beftaat deeze

Madreporc uit evenwydige Buisjes , die dik-

wils zeshoekig zyn, aan alle zyden famenge-

groeid, zo dat zy gemeene Wanden hebben.

De Sterren beftaan uit feberpe Plaatjes, naar

het Middelpunt, dat hol is, faraenloopende,

en de randen ook verdeelende. Als men een

Stuk dwars doorzaagt , dan vertoont zig de

Sneede zo als het Papier der Speelkaarten van

agteren is getekend- De grootte hebben zy
fotntyds van een Vuist , inzonderheid die uit

Indie komen , welke men dikwils, gelyk het

myne, dat in Fig, 3 afgebeeld is, op de ver-

hevene zyde van een Paarl Oester- Schulp
aangegroeid vindt. Het is witagtig van
Kleur.

wifeiiieen. Hier toe behoort, waarfchynlyk , dat Zee-

Gevvas, ’t welk Rümphius Wafdjieen

noemt, in ’t Latyn Favm Saxeus. Het zit,

zegt hy , als ronde Bollen op de uitfteeken-

de en ronde hoeken van andere Kraalfteenen

vastgegroeid , en is overal verdeeld in vier-

kante Celletjes of Ruitjes, gelyk de Honigraa-

ten of Wafels: doch ieder Ruit is van bin-

nen fyn geplooid, en gefternd, redelyk Steen-

agtig van zelfftandigheid. Onder Water zyn
deeze Stukken met een dik Slym bezet, waar

in alsdan eenig Leven fchynt te zyn, dat

men

I
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men buiten ’t Water niet bekenneö kan » .

hoewel het dus eenige Jeuking op de Huid
lxviL*

veroirzaakt, zo wel als de Steen- Amaranth. Hoofd-

Verfch kan men ze niet ligt wit krygen ;
«tuk.

doch op *t Strand lang leggende worden zy

graauwagtig wit , en zyn dan vol groore

rondagtige Gaten , daar men de voornoemdo

Sterretjes in waarneemt,

(15) Madrcpore , die famengejleld is
, para

hoekige verhevenronde Sterren , in ’t AnanL,

midden uitgehold.

Hier toe wordt een Zee -Gewas betrokken,

dat zo wel in de Wcstindiën voorkomt als

aan de Oevers van Gothlajid. Evenwel
fchynt ’er eenig verfchil in plaats te hebben.

Het Westindifche beftaat uit rondagtige ruu-

we Knobbels
, welke men zeer dikwils aan-

gegroeid vindt aan den Voet of Takken van

andere Zee-Gewasfen of Kraalfteenen , zynde
ruuw, en bezet met verhevenronde Sterretjes.

Het Gothlandfche , dat LinNjEus be-

fchryft ,
heeft meer uitpuilende Sterren , ea

ver-

bis) Madrcptra compofita^, Stellis angulolis convexis
,

Disco concavis. Syst, Net, XII. ^man, Acai, I p. 91. T,

4. f. IX, vin. N» 1^0 CC, Mus. T. 9. f. 7, Corallimn

album fuperne figiiris Asteiifotmibus propemodura obliteratis,

Helw. Lttk. 53. T. J* f- a** S¥B. JCah III. T. 109, f.

II, duse in bafi. PAlI. 189, lysl dep VUmtéu

bl. 397.

I 3
1. DiEi. xvn. STum.
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VI. verdient derhalve betei: den naam van Zst-

van Bromiïl genoemd

Hoofd*'
Gothlandfche Fungiec, met een kort Steeltje

STUK. en groot wyd Kapje ^ wier oppervlakte ge-

heel bezet is met zeer fyne en byna uitge*

fleeten Steragtige figuuren. Deeze uitllyting

fchryft Helwing toe, aan de fterke af-

fchuuring door 't Zeewater. Evenwel puilen

de Randen in veele Stukken wat uit: in ande-
• ren 5:yn de holten der Sterren rond. De

zelfftandigheid is famengefteld uit Kegel'vor-

mige Pypjes , en , als men de Stukken dwars

doorzaagt , dan vertoonen aig derzelver ge-

ftreepte holligheden , byna gelyk het Papier
op de Rug der Speelkaarten getekend is, zeer
regelmaatig, in zeshoekige Vlakken verdeeld,
zynde binnen ieder Vlak een witte Ring, met
S.treepen daar buiten om heen.

XVI.
fitndr'pora

polygama,

Tweevoa*
dige.

(j6) Madrepore, dk fmengejleld is, viet

kleine Sterretjes , digt aan elkander
, en

grootere daar tusfchen , die open zyn^.

uithopende in Qylindrifche holligheden.
'

Van deeze , uit Oostindie afkoinftig , hadt
L I N N ^ u s een Exemplaar , dat de geheele

Schaal bedekte van een groote Raarlemoer-

Schulp.

(lö) Madripora compoCw, Stellis minutis conrertis, iin*

mixtis linjotibus perforatis, Fundo confavo • Cylindiico.

Amn:», Acad, IV. p. zs8. T. 3. f. U*
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Schulp. „ Het is (zegt hy) een witte Korst,van VI,

« twee Duimen dikte, digt bezet met Weine^™yj|'’

), Sterretjes , ieder van twaalf Stoinpagtige Moofd-

„ Straalen. Daar tusfehen komen hier en daar®^^*^*

31 Sterren voor, van een Pink dil:, die bulti-

33 ger zyn, insgelyks met Streepen geftraald,

„ hebbende het middelpunt met een ovaale

jj Opening, van een Duim breed, doorboord.

5, Onder deeze Ster is cene Cylindrifche

,, Holligheid , van langte en dikte als de Vin-

„ ga van een Kind van twee Maanden, zeer

„ effen en glad. Binnen deeze Holligheid is

„ geen Schaal van een Lepade
, welke , zo

„ zy ’er geweest ware, geenszins had kunnen

„ uitgaan door het zeer kleine Gaatje
5 ook

,, zou het Dier de Holligheid niet hebben

„ kunnen fluiten met eene Geftraalde Ster’,

„ die alleen in grootte verfchilde van de o-

„ vorige Sterswyze figuuren.”

De dikte van den Vinger, in een Kind van

twee Maanden oud, is zeer onbepaald; waar-

om niet liever de Holligheid by de fchaft van

een Schryfpen vergeleeken ? Het overige

tegen de Aanmerking van den Heer Pal las
ingericht ,

wien het voorkwam
, dat deeze

Holligheden tot Zee -Tulpen behoorden, die

naderhand met een Korst van Kraalfteen

overdekt waren (*). Dp Holligheden fchy-

nen

C*J Eltneh^ Ziófh. p. 288, 324.

I 4
'

I. dezi,, XVII, stok.



isS Bbschryvinc van

AfdeÉ
doch,

LA vil* ^®nt , komen zy in ’t afge-.

Hoopd- heelde Exemplaar niet geflooten voor
; ’c

welk den Heer P a l l a s aanleiding heeft kun-

nen geeven tot dat vermoeden. Die Opcnin-

gen van een Duim breed , daar Linnjeos
van fpreekt , geevep ook geen zeer klein

Gaatje te kennen.

XVIT.

ifairepira
^renopi^

Zandige,

(17) Madrepore , die famngefleli is , met

aan elkander rankende
, platagtigB} ee-

nigermaate Zandige Sterren.

In de Zee > aan de Kust van Algiers, zyn
door den Heer Brander witte Koraalftee-

ncn waargenomen , zonder inwendige figuu-

ren, uitwendig getekend met vry groote

,

naauwlyks onderfcheidene. Sterren , die , door
’t Mikroskoop gezien , uit Zandkorreltjes

fchynen te b!efta<in. De Kleur der Sterren is

Okeragtig : fomtyds zyn ze Wrattig en een

yreinig verheven.

(iB) Madrepore, die famengejleld is , met in-

gedrukte Sterren, ver van elkander, de

tusfehenruimte ge(lippeld.

(17) M»iripara compofita
, Stellis contigiu’s , planiuscuK*

fiib- aienaceis. Syft. Nat. Xtl.

fiS) Mainpara compofita
,

Stellis imtnerfls teretibus dij»

fiatibus 5 intetftitio punftato. Syfi, N.»t. XJI,

XVII r.

JiindreporA

%titerjfin£la»

. Atpeichei-

denc.
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Dit is een rondagtige bultige vaste Steen,

met kleine ronde , ingedrukte Sterren als lxviI*

Gaatjes ,
aan den Bodem geftradld ; de Op- Hoofd-

pervlakce tusfchen de Sterren heeft kleine stuk.;

Stipjes, die door een Vergrootglas zig uitge-

hold vertoonen.

(i9j Madrepore , die famengefleld is ,
met

%eer digt geplaatfie ingedrukte Sterret- ^stnitts.

jes , welke een Cylindrifche holte heb-
Ijértèltei,

ben.

Volgens LiNNiEüs is dit een rondagtig

wit Koraal ,
overal gedekt met kleine inge*

drukte Sterren. Zyn Ed. haalt de Strcmlende

Madrepore van den FJeer Pael as aan, die

daar drie Afbeeldingen van Se ba toe be-

trekt
,
naamelyk Fig. la , 14 18 , op de

Honderdtwaalfde Plaat, allen bezet met zeer

kleine Sterretjes. Liktnjeos citeert alleen-

lyk Fig. 17, welke de Sterren grooter heeft,

en zeer overeenkomftig met die van den zo-

genaamden Sterrefteen , onder de Delflloffen

;

welken ,zyn Ed. misfehien bedoelt. Deeze,

naa-

(19) Medrlpir* Cotnpofita, Stellis confertisfimis ïmmetlis

Bisco concavo • Syst, Nut. XII. Seb. Kah. III.

T ll' f 17. Madtepora radians. Pall. Zooph, 19*.

I5

ï. Deru XVII. STUK.
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VI» naamelyk , voert den naam van Astroites hy

txVII.’
uitmuntendheid , en aan denzelven fchryfc

liooFo- men de eigenfchap toe, van zig te beweegen,
sTu-t. wanneer by op een Bord in Azyn gelegd worde.

Ik heb ’er zodanig één , die bruinagtig is ,

meer dan half Klootrond, en anderhalf Duim
breed, uit Hongarie.

Tot de Geftraalde of Straalende Sterreftee-

nen behooren ook zekere groote fraaije ron,

de Stukken , van eene rooda^^tig graauwe

Kleur , uit Oostindie , die men thans in de

meeste Kabinetten vindt. Zy beftaan uit

een dunne Kors^, digt, bezaaid met ingedoo-
kene fyn geftraalde Sterretjes, welke een

Klomp van ander Zee - Gewas omkleedt.

Van deeze komen ’er voor, die meer dan

een half Voet middellyn hebben , doch zy
zyn doorgaans plata^tig , en op ver naa niet

zo hoog als breed.

XX. (20) Madrepore , die famengejteld is , met

iiadrepora geplaatjlc uitpuilende Sterren ^ wel-

vitpuilen- ke gekarteld zyn.
de.

De Stukken zyn half Klootrond
,
gedekt

met Sterren als kleine Ringetjes
, die digt ge*

plaatst, verheven, gekarteld zyn, dieper dan

de

(lo) Madnpsra compofita
,

Stellis conrertis annulaiibus

Btominulij crenatis. Syst, Nm. XII.
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ae Oppervlakte. Ik heb een langwerpig half- VI.

ronle Madrepore van deezen Aart , die als
j
j’

eene dunne Korst gegroeid is pm een Kraal- Hoofd-

fteen, met ongelyke bulten, bruin van Kleur.

’

tuk.

Deeze is vyf Duimen lang en drie Duimen

breed.
;

(ii) Madrepore , die famengefleld is
,
met xxi.

ingedrukte Schaalswyze Sterren ,
den cavmo/a^

Rand gejlreept hebbende, die door eera

verheven Naad van één ge/cheiden zyn.

De gellreepte Rand der Sterren zou dee-

ze niet oneigen den naam kunnen doenen

voeren van . Ge/Zraa/de Sterrefteen. De Ster-

ren ttaan 'er digt op, en zyn diep ingedrukt

met eene Gylindrifcbe holte, wordende door

verhevene Naaden van elkander gefebeiden.

Met zodanige diepe ronde Holligheden, ter

wydte van een Pennefchali , komen deeze

onder de Verfteende Zaaken voor; doch dan

hebben zy aan de kant geen Straalen, en dus

zou men ze ,
veeleer , Uitgeholde Sterreftee»

nen noemen mogen
,

gelyk de Latynfche

bynaam luidt. Het Natuurlyke komt uit

Wescindie.

(lo.) Ma-

(21) Madrepore cotupofita , Steïlïs JmtnerCs hypocfatcri.

forinibus, limbo ftiiato; inierftinais Sutara elevata, Sysf^

Nat, XII. SEB. ^ab, UI. T. 112, f, jp & Vojl. IV. T.

;i2. f. ig. Madtepora Astroaes. Palli Zeiiph, i 88.

I. deel. XVII. STUK.

r
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AfÏeÊi
Madrepore , die famengefteld is , met

I-XVli.’ aan elkander geplaatjle Sterren
^ die

Hoofd- Uit tien Stippen famengevnegd zyn.
stuk.

«

rondagtige, broofche , witte

fuy.tiMa, Steen , welke gevonden wordt in de Ëuropi-
Geaippei.

Oceaan.

xxiir. (33) Madrepore
, Me famengelioopt is uit

'cfiycuia* vereenigde Cylinders y de Sterren uitge-

holdy met een verheven Middelpunt.

pdde Stet.
tcfitui.

deeze is ’c Koraal rondagtig, bruin,

uit vereenigde Cylinders bellaande. De Ster-

ren zyn diep uitgehold, doch met het mid-

den van haare Vlakte verheven. Men vindc

’er dikwils de zydelingfe onderfcheiden aan ,

die van buiten overdwars gerimpeld zyn
, zege

L I N N JE u s.

Die van den Heer Pallas, hier aange-

haald ,
welke de Heer Boddaert het Ge-

Jtempelde Sterre • Koraal noemt, maakt, vol-

gens denzelven , groote Klompen, uit Cylin-

ders ter dikte van een Schryfpen famenge-

fteld , die door een Puimfteenagtige zelfftan-

dig.

(lï) Madrepira compofita
, punto Stellaribus confertis,

conflatisj ex runftis denis Syft, Nut. XII.

(^3) Madrepora aggregata
,

Cylindiis coadunatis , Stellis

exGivatis, Centto prominulo. Syjl. dVat, XI'. Madtepora Ca»
Ijftilaiis, ? ALL, ZnöpA. iSé, bl, 393,
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digheid verbonden zyn^ De Sterren hebben VI.

bet middelpunt als uitgevrefiten of Spongieus

,

gelyk Browne dien tytel geeft aan eennooFD-

foort van Sterretteen , uit zyn Werk doori^ï^^^*

den Heer Pall as aangehaald. De zelfftan-

digheid
, zegt zyn Ed. , is Aschgraauwagtig

,

Poreus j in verfche Stukken bruin : de woon-

plaats in de Middellandfche Zee.

Ten opzigc van de gedagte gefteldheid derzonne-

Sterren komt met deeze Soort dat Stuk uit ^,33“’

myne Verzameling overeen, ’c welk ik decxx'’'iri.

Zomejieen noem , om dat de Sterren zig als

Zonnen vertoonen
;
gelyk men zulks in de Na-

tuurlyke Afbeelding , zonder vergrooting

,

in Fig. 4, op onze Plaat CXXVII, kan be-

fchouwen. Ieder Ster fchynt ten minfte twin-

tig Straalen te hebben; zy zitten ingedooken,

cn haar middelpunt is verheven , met kleine

Gaatjes als doorboord. De Sterren zyn om-
trent een vyfde of een zesde Duims breed, en
zeer geregeld in verband geplaatst, met verhe-

yen Ruggen daar tusfehen , die zeer bezet zyn
met kleine ronde Gaatjes. Hier uit blykt j

dat het eenigermaate van Wormpjes moet
aangetast zyn , en door de fpoeling der Zee
wat afgefleeten; maar, wegens deduidelykheid

der gedagte Straalen , kan men het niet aan-

merken als verfteend. Ik heb dergelyke

Stukken, waar in de Pypjes
, daar zy uit be-

ftaan , van de zyden zigtbaar zyn. Mooglyk zou

het
I. Deel, xvii. stuk.
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Afdeel.
kunnen zyn mèt

LXvii'. de Puttige of Geftraalde Madrepore
, hier

Hoofd- voor gemeld.

(aO Madrepore, die gèbondeld is, met Tol-
agtige Leedjes

, die jongen voortbreiü

gen, meer dan Strooien, aan den Rand
'

vereenigd : de Sterren geknot met eène

Cylindri/che holligheid.

stuk.

XXIV.
jnedrepofiz

trunceta.

Ceknotic,

Aan de Oevers van Gothiand , in de Oost-
zee, wordt dit Koraal, zo wel als de volgen-
de Soort, van de Baaren opgeworpen , zegt
L 1 N N jE u s. Verfcheide daar van heeft B r o-
MEL voorgefteld en in Afbeelding gebragt.
De Stukken beftaan uit Tolagtige of Ke^el-
vonnige Leedjes

,
die zeer gelyken naar^’de

tweede Soort van dit Geflagt , zynde als in
het Pypkoraal op elkander geftapeld. Deeze
Leedjes zyti wat rimpelig, zo breed als hoog.

De holte formeert een zeerfraaije Ster, wel-

ke uit den Rand jonge Leedjes uitgeeft , en
deeze wederom anderen , groeijende met deti

bovenden Rand aan elkander. Dit maakt dat
’er Klompen van voorkomen > die aanzienlyk
groot zyn.

faj) Ma-

(24) Madrepor/t fascicitlata
,
Articulis turbinatis Pioliferis^

Radio pUiribus, margine coadunatis. Stellis ttancatis Disci»

concavo - cylindtico. .^cad. U p. 93 . T. 4. f. x,' 3.

I
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Q^S) Madvepore , Me gehandeld is , met

Leedjeslldie enkelde Jongen vóórtbrengen Afdeet..

uit het Middelpmt
, zynde famengevoegd '

door middel van den verbteeden Rand.\ jtuk.

Uit Koraal heeft enkelde Steelen, van een«a<;tt;,<ir,s

Handpalm en langer , een Vinger dJk , regtop ceftSe,
ftaande , evenwydig aan elkander , met eene

flaauw geftreepte Schors. De Leedjes zyn
liekeragtig, of van boven dikker, van onde-
ren dunner , met den Grondfteun verbreed ,

een Duimbreed lang. De Ster is aan den

Rand byna Vliezig uitgebreid. De Grondfteun

van ieder Leedje dekt de Schyf van ’t gene

daar onder ftaat. *De Sterren zyn met haare

Randen aan de zydelingfe vastgegroeid.

C26) Madrepore
, die gehandeld is, mei Cy- xxvi.

iindrifche gladde van elkander affiaande^tf^ZI
Koraaien , ovelke famengevoegd zyn

I
neergebongene Piiezen.

Dit Koraal , dat wy niet onbillyk Pypjieen
kunnen noemen , wordt ook aan de Oevers

van

(15) Medrtpore. fascicnlata, Articulis Proliferis centralibus

f8lirat'iis ,
Stellis inargme dilamto conlunatis, Amcen, Acad*

1. p. 94-. T. 4* ^

(16) Madrepora fasclculata , Corallis Cylindricis

distantibus^ combinatis Membtanis deflexis. Amaer., A<ad, !•

p- 96» T. 4. f. VI, I.

I Deel. xvii. stuk.
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AfD^L
Oostzee opgeworpen. HèÉ beflaat

t^VU. Steeltjes van dikte als Roggeftroo, even»
hooïd. ' wydig en glad zynde. De Middelfchotten
tTUK. „

zyn even ver van elkander , en de Steden
gaan ’er , als ’t ware , door heen ; maar zy
zyn aan de Steelen nederwaards geboogen

,

en met Sterswyze Streepen geftraald. De
Toppen der Pypjes zyn niet gefternd, maar
in de Omtrek gekartelds

xxvm (27} Madrepore , die gehandeld h , met Cy-

lindrifche gejireepte van elkander afflaan-
'tJ'geifteen.

(jg JCoraalen , welke famengevoegd zyn
mst neer digc geplaaijle dwarfe yiiexen.

Dit , het welke aan de Oevers van Ierland

voorkomt , verfchilt van het voorgaande door
geilreepte niet gladde Steelen, de Middel-
fchotten doorgaans zeer digt aan elkander en
niet ntergeboogen; de Steelen byna Pypagtig

en Melkwit, enz.

De Heer Pallas merkt aan, dat van dee-

zen OrgelJlee7i zeer groote Klompen moeten
zyn , dewyl hy ’er groote brokken van gezien

hadt, met de gefternde Oppervlakte plat. Hy
. zelf

{27) Madnptra fasciculata
, CotaUis Cvlindricis fttiatis

distsntiljus
,

combinatis Membranis conrertlsfimis trantveriis.

S7A Nat. XII. EL LIS 1‘hn. Tram, VoL. LUI. p, 432-.

T. 20. f. 14. Cotallium tiibulatum fisciculatiim. Uorl»
Corr.ub. -41 T. a?. f. 7. Madiepora Otgaimm, Pall.'

^Q'óph. I8s* t>yst der PlantditrtK* bl* 39**
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zelf hezat een Peeragtiae Klomp, uit Cylin- VI.

ders van vcrfchillende langte famengegroeiu
, ^xvil.'

die overal ,
uitgenomen aan den fmallen hoofd-.

Grondlleun ,
gefternd was , zyndc een VuistsiuK,

groot.

De Heer W. van der Meulen bezit^Waw^^,

een aanzienlyk Stuk van deezen Orgelfteen , j».

’t welk zyn Ed. de goedheid heeft gehad my
tot de Afbeelding te verftrekken ,

voegende

daar by , dat het uit de Spaanfche Westin-

diën afkomltig was. ’t Is famengefteld uit

Pypjes van egaale dikte , die in de langte

gegroefd zyn ,
byna regt

,
doch fchu'ins ftaan-

de op de Grondvlakte van dit Stuk , v/aar

mede zy omtrent een halven regten hoek

maaken. Zy zyn door Middelfchotjes famen-

gevoegd , die overdwars op dergelykc manier

loopen
, veelen, op eenigen af(land, digt te-

gen elkandar aan. De Pypjes zyn, zo wel

onder als boven, geQooten met Sterretjes van

zes Straalcn. Zy worden korter naar den

Rand van het Stuk , dat geheel zyndc de

gedaante van een ronde Koek fchynt gehad

te hebben , en eenigermaate geelagtig is van

Kleur. Een gedeelte van hetzelve wordt hier

in de Natuurlyke grootte vertoond.

(aS; Madrepore, die gebotideld is t met Spil-

ron-

xxviir;
Mairefora
Ci-spHofet

(ïsj Madrepira fasciculaiis , Cotallls teretibus fubramoGs

K
ftri.

I. deel, XVII. STUK,



146 Beschryving van
VI.

Jivnrtt^T
ronde , Takngtige geftreepte Koraalcn ,

digt aan elkander
, welke Tdagiig hol-

ronde Netswyze geplaatjie Sterren heb-

ben.

Hoofd
stuk.

Tttrffteen. De bynaatn van Caspito/a, die door GüAL*
T H I E R I aan eieeze Soort van Madrepore ge-

geven wordt , zal van de Klorapagtige ge-

daante afkomftig zyn. Ik noemze derhalve

Turfjken. Hy merkt ’er benevens aan
,
dat

zy witagtig en Takkig is. Het witte fpongieti-

fe| Basterd Koraal van Aldrovandos wordt
hier toe betrokken , zo wel als de Sceeneu
Biezen van McKCAt-us Het zoude de
Po iis Matronalis van Imperatus zyn.
Ook wordt de bogtige Madrepore van den
Heer Pallas hier t’huis gebragt.

Ten opzigt van deeze fchryft zyn Ed.
, dat

hy Brokken van zeer groote Klpmpen, van
Marfeilje gebragt , heeft gezien ; zo dat de-

zelve in de Middellandfche Zee valt. Zy
komt zeer zeldzaam

, zo hy aanmerkt
, of

maar by kleine Takjes voor, inde Holland-

fche en Engclfche Kabinetten. Het gene

door

flriatis
, approxlmatis

, Stellis turliiilato -condavis retinilatis,

Syji, Alat, XII, AcioporaCa:spitola aibida rainoli. GüAltk.
'Test. T, 6i. Porus matronalis. Impeu. Ata/. 8 i 8, p/cu(jo.

Corallium album Funi;ofum, A 1. d B. Mus, 191, MJllepoia

Imperati, WOR m. Mus, 235, Juncus Dapideus, Mirc, Afr-
iall. 134. Madrepota flauofa, PAtt. 2'Diipi, 184, i^^ji

Flunti. hl. 390.

1
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door den Heer Boddaert, PI. 9 fig. Ss

afgcbeeld is , op een Lazarus -Klap gegroeid

zynde, fcbynt van deezen aart te zyn. Ver-HoopD-
fteend treft men deeze Madrepore menigvul*
diger aan.

{29} Madrepore, die gehandeld is, met Cy- xxix.

lindrifche ruuwe bogtige Koraalen, digt

aan elkander , de Sterren verheveJirond iiost’g®*

gejlreept^

t Verfchil tusfchen deeze en de voorgaan-
de, waar van de Ridder thans twee Soorten

maakt
, beftaat meest in de verhevenrondtieid

van de Sterren : want de Pypjes van de voor-
gaande Soort zyn ook eenigermaate geboogen ,
gelyk de benaaming van Pallas aanwyst.
Hier en daar raaken zy aan elkander , en heb-
ben een ruuwe

, barstige, overdwars gerim-
pelde Bast ^ zo dat zy zig byna al.s met Leed-
jes vertoonen. De Ster, aan ’t end van ieder
Pypje of Cylinder , is van de zelfde breedte
als het Pypje : zy heeft een holronde Schyf
met het middelpunt neergedrukt en platagtig.'

Ik zie hier niet gewaagd van verhevenronde
Sterren. Verfcheide zodanige Cylindertjes ,
ter dikte van een Schryfpen fatnengevoegd,

doch

Jiadrepsra fasciciihris , Corjaiig cylindticis icabris'

flMuofit spptoximatis
,

Stellis convexis ftiiatis. Sy«. K«(V
Ml. Aman.

1 . p. 96. T. 4. f. Xni 8c N, 5.

k 2
I. DiEI,. XVU. STUK.



14S Beschryving van
VI. [Joch met de Siraalende Toppen een weinig

LXv'jl
elkander wykende

, formeeren Klompen

Hoofd- van vcrfchillende grootte , die Afchgraauw
stuk. zyn. Ilc bezit zodanig een Stuk , dat Ver-

fleend is, hebbende de Pypjes als met Leed*
jes ,

doch wat dunner , en geelagrfg van Kleur.

LiNNiEUs zegt, dat dit Koraal aan de Oe-
vers van de Oostzee opgeworpen wordt.

XSY.

yascicuU*

Kruidna-
SeUStecfi*

(30) Madrepore, die gehandeld is, met reg-

ie Cylindrifche_ gladde van elkander wy-

kende. Koraalen*

Volgens üe aangenaaide ^^iguuren van Rum-
FHiüs, Seba en Goalthieri, die ech-
ter niet oaauwkeurig zyn , wordt hier een
Zee -Gewas bedoeld, het welke ik XmdM-
geljleen noem, óm de benaaming van Rüm-
PHIUS, die hetzelve 2ee -Nagelen tytek
eenigszins te volgen. Gualthieri hadt hetl

zelve als een Klomp van Cylindrifche Zee*

Bokjes voorgefield; doch dit ftrookt niet, en

de door hem aangehaalde van Bonanni
verfchillen veel. By Seba noemt men ’c be-

ter,

f30) Mairepara fiscicularis
,

Coratlis reilis Cylindriei*

glabris divergentibus. Syst, Nat. Xfl. WilJepora Impeb,
Nat. S17, Coralllo affinis Madtepora. Bauh. Hist. m, p,

795. B o N A N N. Kirch. T. S- f- i. G A E T H. Test. T,
106. f. G. Caiyophyllum Saxcuin. RUMPh. Mus, VI. p»
045. T. 87. f. 3, s E B, Kah. III* T. 108, f, p, Madtepoia

CaiyophyUitcs, Pai.1.» ZuSfi, >*3* I'Pt dtr i’iaKA bl, 38S,
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ter, een Buisagtig Ster -Koraal, dat inde

daante van een ronden Bal uit afgezonderde lxvii.
Buisjes is famengegroeid. Het gene men al Hoofd-

daar voorgefteld vindt, was van Kurasfau

komftig.

Gedagte Rümphiüs van de Zee -Nage-

ien
, die men in ’c Maleitfch Tsjenke laut

noemt, fpreekende, zegt dat het kleine Kraal-

fteentjes z^n, omtrent een Lid van een Vin-
ger lang, en veele digt by elkander gevoegd.

Zy hebben beneden een fmal Worteltje en

boven een breed Hoofdje
, ’t welk van binnen

fcherp gevoord en gefternd is, van buiten of

effen of een weinig geftreept, zeer naa de

gedaante ultmaakende van een Kruidnagel. ®

Somtyds ftaan zy plat, fomtyds verheven als

een Pol of Heuveltje op een ander ftuk

Kraalfteen
, als of zy daar op gezet waren

,

maar zyn onder Water met Slym overtrok-

ken, gelyk de Zee-Kampernoeljes. Door
bleeken , echter , worden zy zeer wit. Van
decze Steentjes vindt men ook losfe op ’c

Strand, die wel een halven Vinger lang zyn,

en Steenagtig gdyk witte Kffl-aal. Men vindt

Zee-Gewasfen, zegt hy
, die deeze Nagelen

zo dik en lang als een Vinger hebben, van
boven diep gsgaat en geplooid

, doch van

welken -niet meer dan vier of vyf aan een

bosje ftaan. Voorts fpreekt hy van een An-
lophylium Saxeum , in ’t Neerduitfeh Steenen

Moernagelen
, in ’c Maleitfch Polang laut ; die

K 3 de
I. Deel. xvu, stuk-



1^0 Beschryvinc van
VT.

Avdeel,
i^xvn.
Hooed-
stuk.

de gedaante van Boompjes hebben , een halr

ven Voet of een Handbreed hoog , in dikke

en korte Takken uitgefpreid , Steenhard cn

diep geïlreept , waar van ieder Tak zig in

drieën verdeelt , welker Enden Moernageis
verbeelden. Dan maakt hy ook nog van groo-

tere Boompjes gewag , die de Moernageis zo
naauwkeurig niet vertoonen , zynde van bui-

ten zwartagtig en door 't affpoelen vuilgraauw

wordende , enz. Men maakt ’er , zege hy,

geen gebruik van tot Medicyn of tot Kalk-

branden
, maar bewaartze alleen tot Raritei-

ten, en daartoe worden de fraai fte Heuveltjes
en Boompjes, die bruinrood zyn , uitgezogc.

De Heer Pailas, onder den naam van
Madrepora Caryophyllites deeze Soort befchry-

vende , zegt daar van : „ de Grond (leun is

„ een witte , Steenagtige , oneffene Korst , die

,, los en rond over verfcheiderley Lighaamen

,, uitgefpreid legt. Uit deeze Korst ryzen

„ menigvuldige, afgefcheidenejOverend ftaan-

„ de, meestal op zyde famengedrukte Cylia-

,, dertjes , van buiten flaauw gegroefd zynde

,

,, van boven wat dikker en geknot. De Ster-

,, ren aan 't end zyn hol, met ongekartcide

,, Plaatjes, die buitenwaards uitpuilen , beurt

„ om beurt kleiner en grooter. De zelfftan-

„ digheid van ’t geheele Stuk is vast en zeer

», wit.”

Uit deeze befchryving en het gene zyn Ed.
verder meldt , ziet men klaar, dat hier geen

an-
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ander Zee - Gewas van hem beoogd worde ,
VI.

dan de gedagte Kruidnagel (teen , en niettemin'

getuigt hy, dat men aan deeze Soort in ’t Ne- Hoofd-

derduitfeh
,
den naam geeft van Knipnagel

raai en Zee - Kruymgels. Den naam van Kruid-

nagel - Koraal geeft men aan een alom bekend

,

doch niet gemeen Zee -Gewas, ’t welk by
zwaare dikke lloomagtige Stukken groeit. Dit
fchynt van Ro.mphiüs met de laatfle Soort
van Zee - IVToernagelen bedoeld te zyn , en dus
kan het dan ook tor de Vyfcndertigfte Soort

van onzen Ridder
,
ouder den naam van Ma-

drepora ramea
,

welke Pal

L

as in ’t Neder-
duicfch Kadix Koraal noemt

, befaooren.

Ik geef hier
, uit myne Verzameling

, de Kr,.kina.

Afbeelding van een zeer fraay Stuk
, dat als

tusfehen beiden komt , en wel het naafte is Plaat

aan den Kruidnagel- Steen
, hoewel het met^/vj”/.*

Takken groeit. Ik zal het, derhalve

,

nagel’ Gewas noemen Hetzelve bedaat uit

dikke Takken , die van een Grondftuk opge-
fchooten zyn , dat het bovenlte van een der-
gelyk Gewas bekleedt

; het welke ook plaats
heeft in voorgemelde Kruidnagel ileen, De
zelfltandigheid'is insgelyks Kalkagtig, waarin
dc gedagte Steenen Kruidnagels ter langte van
een Duim en daar boven llceken

; gelyk dit

zig aan de ééne zyde duidelyk openbaart. Het
een en andere is in de Afbeelding

, Plaat
CXXVIII

,
Fig. I

, onder ’t Oog gebragtv
Daar ziet men ook, met welk een menigte

K 4 van

\

I. DF.EL, XVII. STUK.
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VI* van deeze Nagels de Takken bezet zyn, tot

zy omtrent een Kwartier Duims of

Hoofd* minder uitpuilen
, hebbende aan ’t End derge-

sxüK.
]y]jQ Sterren , met zes Hoofdplaatjes , waar
tusfehenzo veel of meer kleinere zyn geplaatft,

De Kleut der Nagelen, zo ver zy uitkomen,

is bruinagiig ros

,

en de Grond , daar zy in

liaan , geelagtig wit.

” XXXI. C31) Madrepore, die eenigernmte Takkigen

famengejleld is f ruuw, met digt geplaau

Steragtige Foren.

De I.atynfche bynaam is ontleend van de
Foren of kleine Gaatjes , waar mede de 0p>
pervlaktc zig als bezaaid vertoont. Dezelve
met een Vergrootglas naauwkeurig befchou-
wende, zo wordt men gewaar, dat het Ster-
retjes zyn, van kleiner Korreltjes geformeerd,

die dezelve in ’t aantasten zeer ruuw maaken.

Een menigte van dergelyke Korreltjes vertoo*

nen zig ook tusfehen de Sterretjes
, en dit heeft

aan

(31) Madrepora fubtainofa cotnpoata fcabta, Poris fubftel-

latis coafertis. Syit. Nat. XII. Corallium lldlatum. Impek.
Nat. 801. T. 814, Corallium ftellatum minus album. B A uu,
Hht. III. p. «05. Bocc. Mus. T. 9. r. I, 4 foras albus

pumilus tamoliot fteUacus. Mo ais. Hist, UI. S. 15. t.
10, f. II. Corallium irurofumTyphoidcsfleUatum. Pf.t. Pteryg.

T. 10. f. 13. Madrepora alba Brasfic.im floridam refetens. c u.
A L T H. Test. p. XX. S F. B, KaK lIi. T. log. f. i Madre-
pora Voiitts, P Zosph. 192. itr Planti.h\, 401,
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aanleiding gegeven tot de benaaming van Func- Vli

tata of Geftippelde , welke Linn^ds, in de

voorgaande Uitgaave , ten opzigt van een der- Hoofd-

gelykcn rondagtigen Europifchen Sterrcfteea

gebruikt hadc. Dezelve is door den Heer

Pa EL AS op deeze Soort aangehaald;; hoewel

zy, zo wel als die van Geflipte Sterrefleeiiy on*

eigen fchynt voor dit K^iokkel - Getms

,

dat al-

toos Takkig groeit , en fomtyds by Klompen
voorkomt

, van famengevoegde Takken en
Knobbels , die het eenigermaate doen gelyken

naar een Bloemkool, gelyk Gualthieri
ten opzigt van het zyne meldt. Gedagte Heer
zegt evenwel , dat hy uit Oostindie niet dan

mismaakte bultige Klompen daar van hadt ge-

zien , die by Kortten aangegroeid waren , met
zeer blykbaare Sterren : doch de Vraag zou
zyn

, of dezelvendan tot deeze Soort behooren

Dat uit de\Vestindiënkomt, zegt hy, is door-

gaans zeer Takkig.

Zyn Ed. maakt een byzondere Soort van Gember-
jdat gene , ’t welk wy Gember - Koraal noemen Koraal,

doch erkent , dat hetzelve veel overeenkomst
met het voorgaande heeft, ’t Is een Vinger-
agcig en Geknokkeld Zee - Gewas, dat niet zo
tcgelmaatig als het andere groeit, cn dus veel

gelykt naar Gember- Wortelen, zelfs ten op-

zigt van de Kleur, die in ’t andere vuil gryg

en in dit graauwagtig geel is. Ik merk aan*

dat de Sterretjes in deeze Soort zeer opper-
vlakkig zyn. Het Koraal is vast van zelfttan-

5 dig-
1.DEEL. xvil;stuk.
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digheid , van binnen wit en Suikeragdg ge-

L^X VII
* Rumphios; ’t welk ik ook in

iJooFD-* de mynen waarneem,
STUK.

xxxii.
Ji'fadrepor^

Z>amicor.
filiM

Hem*
hoorn-

Koiaa4

(32) Madrepore, Me Takkig famengejleld en

U^TUttig is , met digt verjpreide inge~

drukte en aan den Rand alleenlyk gekar-

telde Poren.

De Geftalte geeft den bynaam aan dit Zee-

Gewas , ’c welk meer of min naar het Gewey
van een Damhert gelykt, door zyne Takswy
ze verdeeliogen. Dit heeft plaats in het aan-
gehaalde van Gualt-hier.! , dat van hem
genoemd wordt Witte Takkige Madrepore

,

naar de Hoornen van een Damhert gelykende ,

met ronde Gaatjes Dat gene
, ’t welk R um-

PHius Lithodendrum Littoreum of Strand-
Kraalboompje tytelt, heeft de Takken fmal en
aan het end zeer fpits ; maar die Autheur te-

kent

’’ (Si) tUadripora Ramofa compofita Vemicofi, PorU (parfis

coiifeitis immctCs oiarginc folo ctenatis. SyiU Nat. XII.

Species CoraJUi. Impf.r. Nat. 6- 6. Corallutn candi'dius

Verrucofum pundamm. B au«. Hist, III. p. S05. Coralllum

atfeuin Vermcofuin pundatum. B a u H. Pin, 366. Poms
live Aftroites humiliot

, Ramit latis coinpreslis, Mo Ris-
HUt. III. S. 15. T, 10. f. II. Madrepora Aftroites Cctati-

formis. S H A W. .Afr. T i. f. 33. Lithodendrum Littoreum.

R U M P H. .4mb. VI. p. 540. T. a«. f. 3. G U A L T H. Tttt.

T. 104. Madtepora Damicornis. Pa LI.» Zoiiph, 197. Lystder.

riantd. bt. 413, Millcpoia Damicornis. Syst. Nat, x, p,
791-, N. 9.
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kent aan
,

dat men zo wel van ’t zelve, als VI.
_

van zyn Gevingerd Kraalboompje > ’c welk on-

zo voorige Soort fchynt ce betekenen , onein- Hoofd-
dige Verfcheidenheden in Oostindie vindt, stuk.

ten opiigt van de gedaante , doch daar in

overeenkomende , dat zy , wanneer men ze

verfch uit Zee haalt , aan de Toppen niet

veel vaster zyn dan gebakken Suiker Het
is, zegt hy , met Wratten en Gaatjes bezet,
geiyk het voorige. Dit zal dan ook de reden
zyn, dat men ze dikwils aan de Enden afge-

morreld, en zelden zo fpits aantreft, als zyne

Afbeelding aanwyst.

De Boompjes van dit Koraal zyn op ’t

meefte omtrent een Voet hoog, zegt de Heer
Pallas, en van veelerley Geftalte. Zyn
Ed. betrekt daar toe die kleine Heestertjes

met dikagtige Takken, Gaffelswyze verdeeld,

zynde aan de Enden met VVratagtige Takjes
gedoomd ; zo dat het Gewas gelykt naar
Spruitkool. Het heeft een menigte van onge-
drukte Putjes of ronde Holletjes

, die aan den
Rand eenigermaate gekarteld zyn

, doordien
de Oppervlakte, tusfehen dezelven . bezet is

met Korrelige Puntjes. Dc Kleur 'is Afch-
graauw of uit den geelen, de zelfRandigheid
Steenagtig. Een ander Gewas heb ik , van
deezen aart ,

met dikker Takken , waar in de
Gaatjes diep, en, met e^n Vergrootglas ge-
zien, blykbaarlyk gellernd zyn aan den Rand.

Dit
I. Deel. xvu. Stuk,
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VI* Die fchynt tot zyne eerfle verfcheidenfaeid te

txvu: behooren.

Hoofd. Het Hertshoorn - Koraal voldoet maar ten
STUK. deele aan de Kenmerken der Madreporen, en

wordt wegens de overeenkomst van.Geftalte

hier geplaatst , komende , wat de Gaatjes be-

langt, in fomraigen aan de Milleporen nader.

Li N N.EOS merkt aan , dat dezelven verfpreid,

ingedrukt , op den bodem Wrattig , wyd gaa-

pende, en aan den binnen ften Rand gekarteld

zyn. Het heeft ook, volgens zyn Ed., de
Takken dikwils bezet met Takkige Wratten.

xxxm

tBuricata»

GcdoorndCf

C33) Madreporc, Me 'l'akkig famengejleld en
als Schubswyze gedekt is metfehuins ge-
knotte , uitpuilende Sterren

^ die opwaards
gejirektzyn^

De

Css) i^ndrepora Ramofa compofita fiib - imbiieata
, Stellis

oblique ttuncatis piominentibus adfeendentibus. Syst. Nat,

XII. Millepora RatnoCsfima , Fun^is fubtus femi-ovatis

ptominulis, Ramis acutis. lUn. Cliff. 4Si. Madrepora (pinola

& cotymbofi. Mus. Tesfut, ijg. Millepora muticata. Syst,

Nat. X, p. 791. N. if. Planta Saxea Abtotanoides. Clvs.
Exot. 113. B A«H, Nist. III. p. 807. llON ANN. Kircé,

aSS. N, 8. Worm. Mus. 233, CAtCEOJ.. Mus. 12.

Poriis albus. MoRIs. Hitt. III. s. 15. T- lo. f. 3. 9.

JO. PETrV. Pterigr, T. I8. f. 7. SLOAN. Jam, I. T. jg.

I» S> & T, 17. f, 4. Lithodenilram Calcareum» R üM p «,
aimt, VI. T, 86, f. 1 , 2. Madiepoia alba digitata. G U A I. T H.
Test, ante T. 20. SEB. Mus. III. T. 108. f. 6. Sc T. 114,

I. fc T.^ ii«, f, 5, Madrepora jnuricata, PAtt, Zaoph,

J94, Lyst, der Plantd, bl, 404.
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De Heer P alla s noemt deeze een Madre- VI.

poor, die op yeelerley wyzen getakt is, met

nigvuldige Cylinderagtige uitpuilende Sterren. Hoofd-'
Sommigen hebbenze by de Averoon, anderen stuk.

by de Thym vergeleeken. Zy vertoont zig

fomtyds als gedoomd, fomtyds Troswyze,
naar dat de Knopjes der Sten-en puntiger of
ronder zyn. De Heer Pallas zegt, dat
men ze Hertehoorn- Koraal tytelt ; doch ik
hebze meest Koorn - ^air Gewas of Koorn-Aair
Koraal hooren noemen. Zyn Ed. merkt aan,

dat ’er eene Verfcheidenheid van is, die zig

Troswyze uitfpreidt over de Rotfen
, tot

een rondagtige platte Koek, dikwils van an-,

derhalve of twee Voeten middelyn, uit Tak-
ken befiaande , die Netswyze dooreen gevlog-
ten zyn , met de Poren of Sterren altoos

Tregterswyze en ftomp van Rand. Men
vindt ’cr, zegthy, ook bréede Klompen van,
die van veelvormige Geflalte zyn.

De drie Afbeeldingen van S e b a , hier

aangehaald, vertoonen aanmerkelyke Verfchei-

denheden van dit Zee -Gewas, of liever van
deeze Soort , tot welke alle de genen, die
uitpuilende Geftemde Pypjes hebben , t’huis

gebragE worden. Dus bevinden daar onder
zig dan ook zodanigen

, die weezentlyk de

Geftalte van Herten - Hoornen hebben , en
zelfs fchynt dat platte Takkige Koraalgewas,
op Plaat CXIII van Seba voorkomende,
hier toe betrekkelyk te zyn -.j want van het-

zel*
h DHL. XVU. Srvs>
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AfdeÊi.
wordt duidelyk gemeld , dat het overal

IXVJi.’djg*' bezet is met kleine opdaande Buisjes^

Hoofd, welke , met een Vergrootglas befchouwd
«TUK. wordende, van binnen, in hunne holte, ge-

fternd zyn. Van de genen, die Korsragtig of
by Klompen groeijen , vertoont de Afbeelding

van het Breede I'ypagtige Koraal, in het Ka-

binet van Richter C*/

»

6cn fchoon E-
xemplaar.

Koorn-Aair Dat gene, ’t welk men eigentlyk Koorn-
* Aair Koraal noemt , groeit Takkig , zo dat

het dikwils fraaije Boompjes maakt, die op
een Stammetje rond gekroond en als uit

Koorn - Aairen famengelteld z-yn. De Kleur is

Afchgraauw wit, of geelagtig. Ik heb zodmig
een Gewas, dat op een dikken Stam gegroeid
is , zynde wel zeven Duimen hoog en breed.

Men vindt deeze Boompjes fomtyds van één
of twee Voeten hoogte en zeer dik van Tak-
ken. vSomtyds komen ’er fchoone Brokken

van in de Kabinetten voor, waar in hier en

daar Tepeltjes tot Cylindertjes verlangd en '

met kleine Tepeltjes van buiten bezet, den
oitfprong der Takken

, en de manier van
groeijing of liever bouwing van dit Koraal

,

door dc Polypen
, vertoonen , wordende de

oude Celletjes door dc nieuwen als verdrukt

€n tot een vast Lighaam gemaakt : even als

men

(t) Mui, Richter,
p, 383, T. XIV. f. 3.
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men iets dergelyks in de Zee -Pokken waar- Vl.

Deemt Afdeel.
• LXvirDe byiiaam van Gedoomde Madrepore be- Hoofd-*

trekt hier toe veelerley Koraalgewasfen , en stok*
het voornaame onderfcheid van deeze met de
voorgaande Soort

, beftaat flegts in de inge-

druktheid of uitpuiling der Holligheden : doch
met de volgende Soort is het verfchil veel
grooter.

C34) Madrepore, die gejieeld is , ruuw, meest xxxiv.

Gaffelswyze verdeeld en getopt j met

Sterren van buiten ontboljlerd. Kooiikuiii,

De bynaam van fastigiata

,

die eigentlyk

Getopte betekent, is van den Heer Pallas
ontleend , door wien de Kenmerken opgegeven
worden , dat het een Gegaffelde

,
getopte Ma-

drepore is , met Tolagtige of Kegelvormige

Sterren aan de enden der Takken , en de
Plaatjes niet ingefneeden. Deeze Kenmerken
pasfen op alle de drfe aangchaalde Soorten

van Madreporen , welke onder den naam van
,

Getakte Steenagtige Zee-KatnperweljeSf met zeer

dun-

c*) 21e KNOR ft, Verzam, van CekUurde Hotrmt eh

Schulpen. V. D. Fl. 3°.

(34 Uairepora caulescers rudis fubdichotoma fastigiata,

Stellis extiis decorticatis. Sjist. Nat, XH. Madrepora fastigia-

ta, Pall* Zoüpb. 175* Zee - Roos, Lyst der Planïd, bl.

37ï. Se B. Kab. III. D. T. 109. f. , ; T. HO. f. 3, & T.
1 16. f. 4.

1. Deel. Xvii, stuk.



i6o Beschryving vak

VI.
Akoeel,
Lxv’n.
Hoofd-
stuk.

Bloem*
kool*

Swltzcrs-

Bioek*

dunne ongetande Blaadjes, by S E b a voorgcfteld

zyn. Men zou die wel Kooljlruik kunnen

noemen. De Sterren, aan het End van ieder

Tak één , hebben het Middelpunt ingedooken

en langwerpig , om dat zy meest ovaal van

omtrek zyn. Van buiten zyn zy, tegen den

aart der andere Madreporen, uitgegroefd, en

vertoonen zig dus , als of zy den bast of

bolder waren kwyt geraakt. Zy groeijen

fomtyds tot byna een Voet, doch de inynen

zyn niet boven een half Voet hoog.

Van deezen aart komen ’er anderen voor ,

die ongemeen fierlyk gekroond zyn ,
fpreiden-

de de Xakkon zig dcirmaace breed uit , dat

fommigen ’er wel den naam van Bloemkool aan-

geeven. In dczelven zyn de Plaatjes niet

volkomen ongetand, en het middelpunt der

Sterren zit zo diep niet ingedooken. Men
kan zien ,

dat hetzelve als uit gefcheurde

Lapjes beftaat; ten minfteis dus de Vertooning

in één der mynen , die eene Kroon heeft van

agttien Sterre- Toppen. De Toppen loopen

breeder uit ,
en dit maakt de Sterren Kegclag-

tiger van gedaante
;
gelyk zy ook van buiten

uirgegroefd zyn. Naar deeze gelykt die ,

welke in Fig, 4, op Plaat CXVI, by Seba
voorkomt, ongemeen.

Dan heeft men nog andere, tot deeze Soort

van LiNNiEUs behoorende, die den zonder-

lingen , maar niet ongepasten , naam draagen

,

van Switzers- Broek. Wanneer men ze van

buit
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buiten befchoüwt , zyri zy ,
evën gèlyk de

^

Broeken van de Switzers oudtyds pbigten te lxviC
feyn , ils doof diepe infnydingen overlangs HooFoi

verdeeld, en veelen hebbea ook de Geftalte*™*^

van eèn Broek. De Ribben van buiten, niet

alleen
, maar de Plaatjes van binnen , zyn op

de kanten fterk getand , en hebben ,
éven als

de voorigen , op zyde ook kleine Pontjes.

Het middelpunt beftaat , insgelyks ,
uit ge-

ftonZelde Lapjes of Plaatjes: - De Sterren

zyn van veelerley ongeregelde gedaanten ;

zélden rondagtig , meest langwerpig, eh^ als

’t ware, uit verfcheide Toppen famenge-

groeid. Het fchynt evenwel dok den aart

der Gegaffelde te volgen, en is by Pallas
voorgefteld onder den tytel van Madrepora

angulofa, of Hoekige Madrepore. Men vindt

het menigvuldig in de Wcstindiën, omtrent

Kurasfau.

Ongemeen fterk getand en als ujtgefcheurd steen-

zyn de kanten der Plaatjes, in dat flag van

Madreporen , welken de Heer Pallas Ma-c\tviiU
drepora lacerd noemt. Dezelvè behoort ei-

**

gentlyk tot de Getakte, niet : zy zit laag op

^

een Steen of anderen Grondfteun, en maakt
de Vertooning byna van een Anjelier; wes-
halve ik ze Zee -Anjelier zal tytelen. De
Afbeelding van eèn fraay Stuk van deezen

aart vindt men alhier , op Pi. CXXVIII. Fig.

a. By Seba wordt ze onder den naam' van
Steenagtige Zee - Kampernoelje

, git de Spaan-

L fch«

\

ï. Dekju XV». £tuk.
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Afdebi,
Weftindiëo , voorgefteld en befchreeven,

LXviL Oostindifche Zee*Kampernoeljes
Hoofd- verfcbilt zy aanmerkelyk , en komt iij alle
STUK. opzigten, behalvea de Takkigbeid, met dee-

ze Soort overeen. Men vindt ’er ook^ wier

Sterren wat gelyken naar de Zee - Amaranth

of Perkfteen. De middellyn, zegt de Heer

Pallas, overtreft nooit drie Duimen. Men
krygtze ook van Kurasfau, en het Koraal is

van eene vaste zelffiandigheid
, dikwils zeer

’wit.

Éndiyie- Tot deeze Soort behoort eene der fraairte

piaa?'* zeldzaamfte Zee - Gcwasfen , die men Eru-

divie • Koraal noemc.- Die fchync door den
Heer Pallas bedoeld te zyn , met den
Soortnaam van Madrepera angulofa of Hoeki-
ge Madrepore

; want de door zyn Ed. aange-

haalde Afbeeldingen van S e n a wyzen hetzelve
aan hoewel zy aldaar flegts onder den
algemeenen naam van Steenagtige Zee -Kam-

pernoeljes , met getande opftaande Blaadjes,

zyn begreepen. Van dezelven , nogthans

,

wordt in ’t byzonder gezegd, dat de Sterren

naar Bloemknoppen gelyken, en, zo men daar

mede zeggen wil , opene Bloe7nen, dan drukt

het zeer wel de Gcftalte uit. De Heer B o o-

DAERT noemt het, deswegen , de Zee~

Goudsbloem. De Heer Pallas verhaalt,

dat

(*) S EB. K«k. Ilt. DEEL, Tab, I69. f. a
, 5,
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dat de Sterren , aan ’t end der Takken, den

Top formeerende , Klokswyze hol , en op lxv 1

1

.

veelerley wyzen gehoekt zyn ,
beftaande uit Hoofd-

bpftaande Plaatjes. Zy Zwcemeh veel naar

Bloemen van Meloenen en Kalabasfen ;
doch

de rauwheid en omkrulling doet eenige Stuk-

ken naar Endivie gelyken; des men het by de

Liefhebbers dus noemt. Een ongemeen fraay

Stuk, uit het Kabinet van den Heer W. van
dkr MuutEMjis alhier, PI. CXXVIII*

3 »
afgebeeld.

(35) Madtepore , die gefleeld is en als met

Vinnen Golfswyze gejireept , hebbende ramea^

de Sténen aan ’e end.

Den Nederduitfehen naam van Kadix- Ko-

raal voert dit Zee- Gewas, volgens den Heer

Pallas, die hetzelve aldus befehryfe. ’t

Zyn

(3S) Maire-pora caulcsccns pinnata undiilato - ftriata ,

Stellis teimlnalibi^s. Faun Susc, 2216. Porus Matronalis ta*

mofiis. IMPKR. Nat. S51, Bonann, Nirch, T. 285. f*

6. Madrepota lamofa. Worm. Mus, 23». Corallmm maxi-

mum truncamm. B F. s l. Mus. T. 26. Porus magnus. B A » H.

Hist, 111* P* CofaUlo affinis Porus magnus. BauR.
Pj«. 3<)7* Porus magnus. Moris. Hist. in. s. ij. T. 10.

f. I. Conllium ftriaium nodofum. Pet. Gaz. T. 76. f*

7. Madrepota maxima tamola. Tournf. Injl, T» 340^

MarSIGI.» Afcr. T. 30. f. 136— 139 8c T. 31, f. 141-

146. ShAW. Afr, t. I. f. 35. Don AT. Mir. T. 7. ciinS

Animali. V M-V* ^oöpb, ^7^. Kadbi. Koadl, Lystdtr Plar.tdi

bl. 373.

I. DEIJU, XVII. STVS,
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Afdeel *’ '^^^gebreide Heestertjes van anderhalf

LXVll! » °P ’thoögfte, welke eenenStam hebben
Hoofd. „ dikwils van een Arm dik j rond, in eenige

j» Takken Gaffelswyze; verdeeld, die bezet zyn

,, met kleine Takjes* Deeze laatften, Rolrond

„ of Kegelvormig , zyn door eene Gefternde

,, holligheid bepaald, welke uit Plaatjes is fa-

„ mengefteld. De Oppervlakte van dit Koraal

„ is Golftwyze geftreept. Roestkleurig
; de

,, iielfftandigheid Steenig , van binnen met Ge-

„ fternde holligheden , in de Stammen vaster.

„ Het valt in de Middellandfche en in de Spaan-

„ fche Zee/’
De zelfftandigheid van dit Koraal , merkt

zyn Ed. verder aan , is van buiten en in de
uiterfte Takken donker Roestkleurig, doefï

op de breuk, en voornaamelyk in de Stammen,
Spaathagtig wit. „ Ook wordt zy, in de Zee

ftervende, allengs van buiten uit den Afch-

„ graauwen witagtig. De Zeeluy verhaalcn,

„ dat dit Koraal, verfch uit de Zee gehaald

„ zyndd, een Herken Moskeljaat - Reuk heeft,

„ welken , zo ik ondervonden heb , hetzelve lang

,, daarna, met warm Water begooten zynde
,, nog verfpreidt.”

*

itfuldna.
Deeze befchryving van het Kruidnagel - Ko-

lf.
Plaat

iix, I.
*CXXIX

, vertoond wordt , komt weinig over-
een met de Afbeelding by Don ati, wiens
Madrepore

, gepolyst zynde, wit was, heb-
bende den Stam weinig dikker dan de '1‘ak-

ken
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ken en derzelver Enden Kelkswyze gefterpd. yi.

Hy zegt, dat de Takken niet meer dan vier Afdeer,

Liniën, dat is eeji derde Duims , dik zyn-
hooj-d-*

Ik heb een dergelyk Stpk
,
gropter dan eens gjuic.

Menfchen Hoofd , met Bloedkoraal aan den

Stam gegroeid : zo dat het waaiTchynlyk uit

de Middellandfche Zee zal zyn : doch dit

verfchilt ongemeen van het Kruidnagel- Ko^

raai , gelyk men ’t doorgaans noemt ,
hec

welke met de voorige bcfchryving, als ook

met de Afbeeldingen bedoeld wordt. Dat die

van Don ATI zo onnatuurlyk gemaakt zou

zyn, als de Heer Paelas wil, is onwaar»

fchynlyk.

De Graaf Marsigli, zegt zyn Ed. ,

heeft de eerfte Scheuten van deeze Madre-

pore , die Kelkagtig zyn, voor eene byzon-

dere Soort befchreeven, en zegt dat men hec

aan Kaap Negro , in Afrika , als ook in de

Caslidaigne , by Marfeille, op omtrent hon-

derd vyftig Vademen diepte, vind. Uit den

Golf van Kadix wordt zy ook dikyyils aan

gebragt en van de Portiigeefche Stranden,

P ATLAS hadt ’er op Steentjes, die by ’c Ei-

land Jerfey gevonden waren, kleine Spruitjes

van gezien. Linnaïüs zegt, dat men hek

in de Zee , by Noorwegen
, doch niet groo-

ter dan het Winkel - Koraal
, aantreft. Van

het Kruidnagel - Koraal hebben wy aanzienlyke

Boomen, die dik van Stam en zwaar van Tak.;

ken zyn. Kaneelkleurig bruin.

La (36) Ma*
1. deel. XVII. stok»



j66 Besciiryvino van

y\FDEÊL.
C3Ö) ^^atlrepore

, die gefleeld is , Buisagüg

iXVJi.' j hogten
,

eenigermaate fclieef

Hoofd- gefireept , de Takken elkander vervan-

gende
, met tvceederley ingedoken Ster-

XXXVI.
*

J^^/zdrepora

bculata

WitKoiaai.
gg-yyoone Witte Koraal wordt hier

bedoeld , dat van ouds bekend is en uit

Oostindie afkomftig. Men telt het aldaar

onder de Kalbahaaren

,

en geeft -er den

bynaam van batoe aan, om dat het onder alle

dezelven het Steenagtigfte is. „ Het is, zegt

,, Rdmphius, geheel zonder Leedjes, maar
,, aan de Enden met holle Wratten voorzien,

„ komende naby aan het Vadcrlandfche of

,, Europifche Witte Koraal : want het is

,, fpierwit en Steenhard als Marmer, zonder

,, Korallyne ftreepen
, met een kort dik

„ Stammetje , ’c welk zig van onderen op in

„ veele korte en digte Takjes verfpreidt
, die

,,
wat plat liaan als een Waaijertje. De

5, En'

(z6} Mairifora caulcscens tubulofa
, glabm

, flexuofa ,

oblique fubftciata , Aainis altetnis
, Stellis immcrüs bifatiir.

Jjst. Nat. XII. Acropora alba foraminibus Sicllatis amplioii-

bus, G UAL TH. Tfit, N. 3. (ante Tab. I.) CotalHura album

fistulofain, IMPER. Nauits, Coraflium album Iiidicum.

Br SI., jn-as. 25» Corallium album oculatum Officin.irtmi,

B AUH. Hist. IlI. p. 805. Acearbaniim album verracorum.

RUMPH. Amh. Vl. p. IJS. SEB. AVii. UI > T. nö, f, i ^

S. PALL. Zsöpb, 179, Lyst dir Plastd, bl, 381,
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„ Enden van deeze Takjes zyn ftomp ,
wat

„ uitgehold met een Kuiltje , en dgar in

j, geftraald als een Starretje ,
komende hier in fiooFD-

,, overeen met het Europilche Witte Koraal, stuk.

j, dat men overal in de Apotheeken verkoopt, ,

„ behalve dat het Europifche wat langer en

„ ronder van Takken is ,
meer naar Yvoor

3, gelykcnde , dan dit ,
het welk van binnen

,, wit, vast cn hard is, als Marmer,”

Die Koraal' (getuigt hy,) komt op Amboina

zelden , en niet hoogcr dan een Handbreed

,

voor; maar op de Bandafche tilanden maakt

het Boompjes ,
die ook platagtig zyn ,

wel

drie of vier Voeten hoog. Het groeit weinig

en diep in Zee, zo ’t fchynt op groote harde

Klippen ,
wordende by geval de Takken met

een Vifchhoek opgehaald. Het komt aan-

ftonds zuiver uit Zee ,
behalve dat de boven-

tte Takken met een Slymcrig dckzel bekleed

zyn , en is niet buigzaam gelyk andere Ko-

raaien. Een ongemeen fraay en groot Stuk

van zulk Wit Koraal , heb ik by den Heer

Brandt, Koopman in Drogcryën
,

ge-

zien.

Het gebruik van dit witte Koraal was in

Oostindie weinig bekend, om dat het ’er zo

zeldzaam werdt gevonden. Het komt in

fommige SamengeMde Winkelmiddelcn , in

de Europifche Apotheeken, doch verfchilt in

kragten weinig van het Bloedkoraal , daar ik

vervolgens van zal fpreeken.

L 4 (37) Ma»
1. DEEl. XVII. STUK.
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C37) Madrepore
, die gefieeld is , en hynq

Oaffelsw.y%e verdeeld^ regt van Takken,
niet hol , met uitpuilende Sterren , beuTt»
Ungs geplaatst.

De naam van Maagde - Koraal kan wegens

Korlff' fraayheid , of wegens de zuiverheid, aap
?i. cxxix. die Epropifche Witte Koraal gegeven zyn.

Van de fraaiheid kan men uit een Tak van ’c

zelve., die in Fig. 2, Plaat CXXIX
, hier

afgebeeld is , pordeelen. De Takken zyn
aartig beurtlings geknobbeld, met Heuvelt-
jes, die ieder een fraaije Ster bevatten. Als
men ’t naauwkeurig bcfchonwc , dan wordt
men gewaar , dat ’er Streepjes van den rand
der Sterren afloopen , die de Oppervlakte
eenigermaate gellreept maaken ; het welk in

het gemeene Oostindifche Witte Koraal, dat
gladder is , geen plaats heeft. Mooglyk,
echter, zal dit onderfcheid niet zeker gaan ;

want van 't Witte Kpraal, met uitpuilende

Sterren , komt ook voor , dat de Takken ver

vaq regt en Kluwenswyzc door elkander ge-
flingerd heeft, niet minder dan het andere.

Hec

($7 ) Maireptra [caulescens fiibdichotoma rei^a folida
,

Stellis altetnis eminentibus, Syjt. A«r.XII. Corallium album
j

I M p E B, Ndt. 809 Coralllutn fistulotum Imperati. Boe c.

Mus, T. 9, f. s, Corallium album majus Stellatum radiatum,

PBT. Gaz. T. 76. f. 8. MarsIGI.. Mgr. T. 30, f,

ir 4 L L» Ztspi, i8o. Ljstdfr Pltaiti, bladz, 3S4,
•

VI.
^rDEEL.
LXVII.
floOFD-
*TUK.

xx.rvir.
Madripora
Virgmea.
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Het valt in <1^ Middellandfche Zee en aan de ^1*
41 CI. Afdesl»

Kusten van Amerika. LXVIl.

,
Dit Koraal maakt Hgeftertjes , zegt de Hoofd-

„ Heer Pallas, die op’c hoogfte een SpanS'ï'^^»

„ lang ,
onregelmaatig en uitgebreid zyn.

„ Het is Melkwit, vaft, penigermaate ruuw,’

„ met de Takken gegaffeld ,
hebbende zelden

,, de dikte van de Pink, gemeenlyk maar van

,, eene Schryfpen. De Takken wyken van

„ elkander ; zy hebben veele Bqchten , en

groeijen vast daar zy aan elkander raaken,

,,
zynde rond en ftomp. Het heeft menig»

”
vuldige Sterren ,

overal yerfpreid, die in

*’

't verbaad ftaan ,
uitpuilende , van binnen

hol, uit Plaatjes famengefteld en van onze-

kere grootte. Als het Koraal zeer dik is,

dan zyn dc Sterren zo groot , dat zy dik-

wils de Punt van eene Pennefchaft inlaaten

:

’’

doch het geraeene ,
vaa middelmaatige

ErOQCte, heeft insgelyks de Sterren taamelyk

groot. Men vindt ’er echter ook met zeer

’’
kleine Sterretjes.”

Behalve de gemelden is ’er nog een zeer
^

napjes,

fraaije en niet gemeene Soort van Wit Ko-

raai ,
die een geheel ander en regelmaatjg

gewas heeft ,
formeerendc platte Boompjes,

ipet gedraaide Stammen en Takken , welke

van verre zig Bloemen of Vrugcen

beladen vertoonen. De Sterren , naamelyk

,

of Holligheden der Sterren
,

puilen zodanig

L s uit .

I. DEBI» XVII. STUK*
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LXVll. J^eJKjes ot Trechtertjes als beladen zyn. Ik
Hoofd- zal het, derhalve. Dopjes Koraal noemen.
STOK.

VT.
een Tooit va.n

Rfozc. De Westindiën hebben onlangs een anderi
van Sterre - Koraal uitgeleverd

, hec
welke de Heer Pallas Madrepora rqfea
noemt (*}, dat is Roozekleur- Koraal. Van
hetzelve zyn kleine Heestertjes , naauwlyks
een Handbreed hoog, uit Vrankryk, daar men
het van omftreeks St, Domingo gekreegen
hadt 5 in de HoUandfehe Kabinetten overge-
bragt. Dc Heestertjes zyn platen hebben dikke
geelagtige kromme Takken, die Roozekleurige
Spruitjes uirgeeven

, welke hier en daar digc
bezet zyn met ronde Wratjes, naar Zaad-
korreltjes gelykende, zynde als de Bloem-
kelkjes der uitkomende Sterren, Men vindt
'er onder, die reeds open zyn, en Sterretjes

vertoonen; hoedanigen ook, niet uitpuilende,
in de Gaatjes voorkomen

, die in de Takken
zyn, Indien men hier van Boompjes had,

'
zouden zy in de Kabinetten een fierlyke Ver-
ning maaken.

Css; Ma.

Stellis minutis pasfiin congestis efflotescentibus,

^Oöph* N, löl*
"*
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C38)
Madrepore, dieTakkig is,

te gegaffeld, Netswyze famengrneijende

hebbende aan ’t End holle Sterren, die Eoofd-

op zyde Jongdraagende zyn. stuk.

xxxviu.

j, Dit Koraal , beftaande uit verwarde Tak- Proliferat

„ ken , die overal a^n elkander groeijen ,

,, (zegt de Heer Pallas,) maakt dikwils

„ zeer groote Klompen. De Sterren zyn vry

„ groot 3 Trechceragtig , ongemeen fraay

;

„ van binnen met overlangfe Plaatjes , om-

trent agt of meer in getal ,
dip niet gekar-

”
teld zyn , en tusfchen ieder paar drie klei?

,, nere hebben , waar van de middelfte

„ uitmunt. De
,
Rand der Sterren ,

met de

„ Plaatjes een weinig omgeboogen ,
geeft ’er

„ een Kroon aan. De Sterren ftaan beurt-

s, lings aan de Takken , en geeven doorgaans

,
kleine Sterretjes tot den Rand uit : hier

* door ziet men in de mikken van alle de

Takken een ingedooken Ster , die , de Xak-

” ken voortgebragt hebbende , allengs is on^

” derdrukt door de aangroeijende Jongen.

,,
Het Koraal verdeelt zig bykans Gaifels-

„ wy-

. raraofa (Ubdichotoma
, teticulato-coales-

StelHs latere ptolifciis terminalibus concavis. Sy/i. Nat^
"

’pALi^ Zoöph, 178- CoralUum imraacutawm. Uesl.

A/as. T. 35 * EDW. T. 19+. Seb. Kab. III. T. Iiö.

f.
3,* bona. PO NTOPP. Norw. I. Th. p. 282.

N. 3. T. 14 A. •

5. DEEL, XVn. STUK.
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Afdeel.
’* Wegens de breedte der Sterrei}

ii-XVIï, »> groeijen de Takken, tegen elkapder aanko-

»’ ni^nde, zeer dikwils famen vast. De zelf-

„ ftandigheid is zeer wit en vast, hebbende
,, van binnen een weinig Merg, datSterswy-

ze doorboord is.”

De Heer Pontoppidans, Bisfchop van
Bergen

,
geeft , in zyne Natuurlyke Historie

van Noorwegen
, eene Afbeelding van die

Koraal, dat aan de Kusten van Noorwegen
valt, en dikwils

, onder andere Zee-Gewas-
fèn , met de Vifchnetten wordt opgehaald.
Het is, zegt hy, anderhalf Vierendeel lang,
een Vierendeel breed en geheel wie , met
Sterren, fomtyds grooter dan een Schelling
Lubs, die open ftaan , als geheel ontlooken
Bloemen. Wy mogen het dan met regt
Bloemkoraal heeten. De Afbeelding in ’c Werk
van S E B A , hier aangehaald

, vertoont het-
zelve zeer fraay. Men zegt aldaar, dat het

wel voor Wit Koraal verkogt wordt in dq
Apotheeken.

XXXIX, (39) Madrepore, die Trechteragtig is en ah
Jongen voortbrengt.

iifcrmii. ...

Trechter.

* f39) MnirtpnrK futbinata Infundibiilifbtmis lubprolifera^

Nat, XII, Tubipota lAfundibuIiformis. Syft. Kat, xi
P*789, Millppora Cyathiforipis turbinata, intetius prolifera,

I^rt, Cliff, 430, Choana Saiea ciispata rugoia
, ininimM

Poris, Gualth. Test. T, 42. Madtepora Crater. Pin,
£é<>ff>i 19S* De Trechter, lyst dtr Planti, bl, 409,



4)E Madrepoeen. 17^

De Kenmerken bcpaalen genoegzaam

Geftalte van dit raare Zee -Gewas. Een dik- lxvui.

ke korte Stam, die op een Steen of iets an-Hooïo-

ders vastgegroeid is, breidt zig als een Trech-

ter uit, die den Rand dun en dikwils geplooid

heeft, zynde, meest van buiten, met fyne

Golfswyze Streepjes getekend. Van binnen

komen alleenlyk de Openingen, die iets Ster-

agtigs hebben
, te voorfcbyn ,

puilende een

weinig uit en byna in ’t verband geplaatst

zynde. Men vindt ’er Stukken van , die

groocer dan een Voet breed zyn. Van binnen

is dikwils daar in een kleiner Trechter, die

naar een Jong gelykté

Het Olyphants-Oor van Romphiüs, daaroiyphants-

de Heer Paleas een byzondere Soort van°“*

maakt (*) , komt niet zodanig geflooten

voor, maar vertoont zig eerder als een fa-

menhooping van krullende Bladeren , die in

een Bekeragtige Geftalte famengevoegd zyn.

Somtyds ftaat het op een Stammetje , fomtyds

is het als een Koek op een Steen of Rots

uitgefpreid, en verbeeldt dan caamelyk het

Oor van een Olyphant. Sommige Stukken

gelyken ook wel naar een Roos. Tusfchen de
oneffenheden van de Oppervlakte hebben zy

kleine Sterretjes , en fomtyds zelfs fcherpe

Takjes of Tepeltjes met Sterren.

Van
I

i*) Mairepora foliof», Ziifh, 196. JCooIsb’ld. Ly» igf

Plantd, bU +ii.

1. DFBJU XVII. ST««.



174 B E S C H R Y V I N G V A N

AfSl,
Trechteragtige Madreporen' komen

LXVll.'
Stukken voor, die zeer dik van Wand zyn en

Hoofd- groot. De Heer W; van der Meulen
STOK. bezit daar van

,
gelyk van de Ncpcunus*

Mutfen, drie zeer fraaije Exemplaaren, ieder

omtrent een Voet over ’t kruis. Het eene is

volmaakt als een Trechter en vrel een Voet
hoog : het andere heeft aan zyn Steel als een
foort van Jong : het derde is byna plat en als

een Schottel uitgebreid. Dèeze allen zyn van
binnen bezet met uitpuilende gefternde Te-
peltjes , en komen uit Oostindie. By den

Heer Chr. P. Meijer heb ik zulk een
Zee -Gewas nog grooter gevonden. Hetzelve
is wyder uitgebreid , in de gedaante van een
Fruitfchaal, en heeft van Rand tot Rand, over

kruis , de breedte van veertien of vyftien
Duimen. In de Omtrek is het dun , doch heeft
een dikken Steel , zynde de Rand Golfswyze
geboogen. Van binnen vind ik het bezet met
veele Uitwasjes, waar onder eenigen met der-

gelyke Sterretjes als de Oppervlakte heeft

:

van buiten met groote en kleine Zee - Tulpen
en Wormhuisjes begroeid. De eerstgemelderi
zullen de zogenaamde Jongen zyn * waar van
in de Kenmerken gefproken wórdt.

\

LX VIII, HOOFD-
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LXVIII. HOOFDSTUK,

VI.

Afdêel»
Lxvm.
Hoofd-
stuk.

Befchryving van ’t Gcflagt der Mileepo
REN, dus wegens de menigte van fyne

Gaatjes , waar mede zy doorboord zyn ,
‘ en

a7iders ook wel Kalk -Koraal genaamd.

~| Ac benaatning van Mülepora is door Impe- Naam.

RATUs gebruikt geweeft, om een Soort

van Madreporen, welke ik Kruidnagel - Steen

genoemd heb , te betekenen : waarfchynlyk

om dat dezelve uit zulk een menigte van

Pypjes ,
die hy Foren noemde , beftaat. Na-

derhand heeft mèn ze aan Zee-Gewasfen ge-

geven , die faraengefteld zyn uit eene byna

ontelbaare menigte van kleine Gaatjes, zon-

der Sterren. Petiver noemde dus zeker

Korstagcig aangroeizel , Mülepora Arenofa An-

glica. Eindclyk zyn de mcesten van die

Zee-Gewasfen, welken men wegens de Kors-

tige geftalte Efcharce plagt te noemen , door

onzen Ridder in dit Geflagt begreepen. Men
zoude ’er den naam van Kalk • Koraal aan kun-

nen geeven ,
doch ik houd my liever by dien

van Millepore, als welke deszelfs Ken-

merken uiedrukt.

De Naam wyst nagenoeg de Kenmerken Kenma-

aan. Het is een Steenagtig of Kalkagtig‘‘^"’

Zee -Gewas, welks Oppervlakte een menigte

van
I. Deel. xvil, stuk.
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VI. van Gaatjes heeft, dikwils zo klein, dat

Vergrootglas, naauw-

HooFD.* oiltdekken. De'eze Gaatjes zyri rond

8ïUK. en Trechteragdg. Zy worden door Polypen

öf dergelyke Diertjes bewoond,

Sootten. LiNN,ffiüs heeft in dit Geflagt veertien

Soorten aangetekend, als volgt.

XL.
JrUllefira

$uiker-

Éoiaal,

(40) Millepore, die Takkig is^ plat en regt^

met zeer kleine Gaatjes in de Oppervlak-

te verfpreid.

Dit zouden de algemeene Kenmerken zyn ,

van een zeer bekend Zee - Gewas , dat in kleur

en zelfftandigheid , van binnen en van buiten ,

veel naar Suikergebak of Banket gelykt , en

daarom den naam draagt van Suiker ~ Koraal.

Rümphius noemt het Suikerwerk. Hier

onder is , dat men gemeenlyk Water - Koraal

noemt ^

(40) MilUpora ramo& compiesla tefta , Poris Ipatfis oblb»

letis. Syst. Nat. XII. Gen. 338, Sp. i, Millepora plan»

iamofisfirna , Ramornm fastipio digitata. RoVïrt. I-ugd,

Sat, sart. Gyplum Cotalloides. Gt.Stt.fig. iSa. CotalUura

aspermn «ndicans adulterinum. B a u h. Hht. III. p. «O*.

Alcis Coinu figurt CoralUum. W o R M. Mus. 23a. Coralliuin

album fragile polyfchidcs. Moris. iltst. lil. * 5 . T.

10. 24, 27, Cotallium alperum camücans. Sloan. Jaa.

1. T. 17, f. 1. Coralliüm porofiïm latum planum, PBxi v,

Pttrys. T. 18. f. 13. Lithodendtum Sacharaceum albut^

Rumph, Amh. VI. p. 143, Millepoia Alcicotnis, Palr,'

Stïphi lOl. Lyst der Flantd. bl. 3* 3 .
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ïibemt, als öók het Elands-Kofaal^ mét dëü VU
Soortnaam van onzen Ridder overeenkomen- lxviIÏ.
de, eü v?at meer van dién aart voorkomt, Hoorö-
begreepen* Dé zelfftandigheid naamelykiSTUK.'

van dit Koraal maakt niet alleen , op zig

zelf, Boofflagdge en Takkige figuureh , maat
breidt zig ooTc , als een KorSt , otn de Zee-

Heesters uit ; ja overtrekt Steenen j Hoorens^
Schulpen, Hout, Glas eh andere Lighaamen.
De Heer P a lL a s heeft eenigé Verfchei-

denhedeü daar van opgetekend, ais volgt, i;

Breedé famenvloeijende Stammen, die aan den

Rand!, én doorgaans in de Öppervlaktej zeer

Takkig én gejialrad zyn ; régt - opllaande of

krom, in allerley wonderlyke gedaantoi en

tot groote Klompen famengehoopt, hébbende
de Takjes overal Kegelagtrg Romp. Hier
doör zal zyn Ed. het gewoone Suiker - Ko-
raal of Water -Koraal bedoelen, a. Derge*
lyke zelfftandigheid uit rónde Takken fa-

mengefteld , die aan de Enden fplts zyn , en

op veelerley manieren , doch luchtig
, door

malkander gegroeid. Zodanig hebben' wy ook
uit Weftindie. 3. Breede, Waaijeragtige Bla*'
den, met overlangfe Plooijen gegolfd, eeni=
gerraaate uitgehoekt

, en aan den uiterften

Rand fcherp. Hier moet het Elands- Koraal
bedoeld zyn , dat op dergelyke wyze, doch
ook wel ecnigermaate Takkig groeit

, loo-
pende de Bladen in platte Punten uit: doch
hetzelve komt in veel grooter Stukken voot iM dan’

I. ürit. xvir. Stub.



IyS Beschryving van

AfIebt.
Bladen, waar zyn Ed. flcgts de hoog-

LX^IIL aati geeft* 4. Uiege-

Hoofd- breide Korlien van dit Koraal ^ waar mede
si-ua. niet alleen de Zee - Heesters fomwylen , maar

ook veelerjey andere Lighaaraen, overtoogen
zyn* Ifl t vervolg zullen wy zodanig een

Takje , dat op den zelfden. Voet met een

Sponsgewas gegi-oeid is, in Plaat vertoonen.

De Flefch van Sloane is bekend. Ik heb
hier, op een Verkooping, het onderftuk van
eai Kelderflefch ook zodanig begroeid gezien.

De .Kokos-Npoten Dop, dien de Heer Chr.
P. Meijer heeft, met zulk een Takmaa-
kead Zpe - Qewas aan. den Raod overtoogen,
is ook zeer zeldzaam.

Om een Wy zien *eruit, dat dit Zee- Gewas op

Lighaaraen zig
Plaat ' aanzet: gelyk zulks ook verder blykt uit het

zeer aanmerkclyk Stuk uit myne Verzame-
ling, hier in Fig. i, op Plaat CXXX, ver-

toond wordende. De Geftalte., en de zigt-

baare Mond , doen my met vry veel zeker-

heid befluiten , dat het een Hooren moet zyn
van het Geflagt der Tollen, die van binnen
en van buiten overtoogen is met een Korst
van zodanige zelfltandigheid

, welke rondom
Knobbelagtig en aan het Mondftuk Vleugels-

wyze, volgens den üraay, is voortgegroeid,

mooglyk om een gedeelte van de afgebroken

Spil. Men kan ’er geen Voet , of iets dat

het onder. end aanwyzeii zou, in ontdekken,

•
' zyn.
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Zyncie het Stük overal onafgebfoken. Daar VI.

zyn dus wel Steenen in ’t midden van dergelyk

Koraal gevonden; doch hier is hetzelve om

H

oofd-*
èen los Lighaam gegroeid. '

De Afbveeldirigen
, van hét gene men Wa-

ter -Koraal noemt , zyn niet gemeen. By
Seba vindt men het in •’t geheel niet: want

dat Zee -Gewas , van Plaat is6. N. S, door

<ten Heer P a l i. a .s aangehaald , is , volgens
de befchr'yving , cri naar alle waarfchynlyk*
heid , een Alcyonie : dat van PI. 114. N. j,

is mboglyk het Elands- Koraal, en M.S, PI.

106 , een enkele overkorfting van een Zee-

Heeftertje. De Heer D’AaGENvitLÈ ver-

toont ’er een fchoon Stuk van ; het welke

,

tusfehen de Takken, een Stomp heeft als eens

Klenfchen Hoofd met Hals en Aangezigt : doch
dit kan men niet dan tot de toevallige groei-

jingen betrekken. Van onderen maakt dit Stuk

een Soort van Grot , waar in men Verfteende

Conchyliën waarneemt , die als ingekast zyn
in de Madrepore , met en benevens Verfteen-

de Sponfen , die den Voet van ’t zelve verfie-

ren (*);

Wanneer men dit Zee -Gewas, ’t zy dan
Boomagtig getakt of Waaijeragtig

, ofals Elands-

Hoornen , of Korstagtig gegroeid zynde , ter

Van de Schulpen zou ik dit eer gelodven dan van de
Sponfen. Hy zegt dus. Kie OrySalog,

p. 371, pj. 24, Hyi
noemt het een Madrepore,

U a
I, DEïI., XVII. STUK.



i8c Dbschryvïhg van
VI. loops befchouw't , zo zoa men zeggen ^ dat

LXVlii bloote Kalkftof ware: doch een Ver-

Hoofd- grootglas te hulp neemende, dan vertoont zig

STUK, een regelmaatige StruCluur in de Oppervlakte.

Dezelve is als uit zeer kleine Korreltjes fa-

mengefteld f doorzaaid met ontelbaars kleine

Gaatjes, en adderen, die grooter zyn; op aan^

( merkölyke afftanden, daar door verfpreid. De
zelfftandigheid , van binnen j is ook Spon-

gieus, doch wit van Kleur» In dikke Stam-

men , die aan Stukken gebroken waren , meent

de Heer Pallas eene Plaatswyze aanzet-

V ting te hebben vernomen, en oordeelt, dat

wy hier een doorftraaland -voorbeeld Hebben ^

van eene Steenagtige , Plantaarcige en Dier-

lyke groeijing, met elkander vereenigd.

Gebruik Dat dit Koraal, in de Westindiën, tot het

bKiiden!^
l^randen van Kalk gebruikt wordt,, is wereld*

kundig. De Vraag is, of Pater Lab at met

zyne Kalkpooten hetzelve bedoeld hebbe ; daar

hy dus van fpreekt. „ De Voet van deeze

„ Plant is rond of ovaal
,

en maakt als een

,, Wortel, daar een Stam van opichiet, wel-

9» ke, omtrent een Voet hoog zynde, zig in

,, Takken uitfpreidt, die, op veele plaatlen,

,, omtrent de gedaante -van een . Hand met vee-

5, Ie Vingers hebben, en daarom Kalkpooten

9, genoemd worden.- Deeze Vingers verfprei-

« den zig en brengen wederom anderen voort

,

„ die allen eer lang dan breed
, altoos taa-

„ melyk plat en aangevuld zyn met Gaatjes,

V



y

Milleporen. >8i

j, als de Honigraaten.” Het fchynt mytoe, VI.

veel nader aan dit te komen dan aan het

Witte Koraal ; hoewel men elders in beden- Hoofd-
ken geeft

, of die Kalkpooten niet tot het®'^'^'^*

Witte Koraal beliooren (*).

’t Is , volgens dien Autheur, een Zee -Ge- ^
was van otgemeene grootte ,

wordende alleen-

lykgevifcht op plaatfen, welke drie Vademen
diep zyn. ,, Die dieper in Zee groeit , fchiec

„ zo lang en hoog, tot dat zy, de ongeftui-

,, migheid der Baaren niet langer kunnende

„ wederftaan , afgebroken , en op het Land ,

,, alwaar men ze by hoopen vergadert
,
gedree-^

j, ven wordt”. Aan het Eiland Guadaloupe hadt .

hy, in zekere Baay, dit Kalkgewas, om dat

het gelyk met bet Water kwam , en dus de

pasfagie voor de Schuitjes verllopte , doen
afbreeken en opvisfehen

, doch na verloop van

twee- en- twintig Maanden , die zelfde plaats

by nagt pasfeerende , raakte hy ’er vast , en

befluit dus , dat dit Kalkgewas aldaar
, ge-

duurende dien tyd , weder vyf Voeten opge-

fchooten was,

De manier van Groeijing onderftelt hy of Mmien
daar van daan te komen

, dat het uit de Wor-
tels weder opfehiet

, of van zeker Melkagtig

Vogtj dat de Enden der Xakken
, die nog jong

en week zyn ,
uitgeeven.

,, Deeze Enden,

»» zeg^

S E n. Kabinet, III. D * E L
, hjtfte bladzydï,

M 3

1.DSSL. XVIL STUK.
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afpeÊl ” week, en kunnen met

l.XVIli.»
Handen ligtelyk aan ftukken worden ge

wreeven, voor dat zy buiten ’t Water zyn

:

„ maar , zo dta zy in de Lugt komen
,
wor-

IdoOFD- „
^IVK.

T»» • O- y

den zc nsrd) en dan kan men ze zo ligt niet

^ „ fyn wryven. Deeze Plant of Steen , voegt

„ hy ’er by, is zo wit als Sneeuw, zwaar en

„ digt van zelfftandighcid. Als mea ’er een

„ Poot van breekt en het binnenfte be-

j, fchouwt, ziet men dat haare Lugtgatenen

„ deelen zig toefluiten , naar maate zy het

„ middelpunt naderen”.

Uit dit laatfte blykt , dat deeze Kalkpooten
niet tot het VATitte Komol , «, ook eïgcntlyk

niet tot dit Water- of Suiker - Koraal
, maar

tot een andere Soort, raisfehien van Madre-
poren, t’huis te brqngen zyn. De zelfftan-

digheid, naamelyk, van het laatfte is niet
Spongieus , en vertoont dus op de Breuic niet

die Steragtige gedaanten, daar Pater Lab at
van fpreekt , en weljce plaats heeft in veele

Madreporen. Ondertusfehen geloof ik dat de
plaats der Groeijing veel onderfcheid maakt
in de Zee- Gewasfen

, zo ten opzigc van de
Geftalte als van de Kleur.

JUlkpcra Dit bhkt , inzonderheid, in de blaauvt

K'aafw
Millepore, welke de Heer Pal las als een

Koraai. byzondcrc Soort voorftelt ,
en die van fom-

migen voor het Blaauwe Koraal , Akori ge-
naamd , dat zo kostbaar is in Guinée, gebou-

wen wprdt. Het fchynt voornaamelyk van

de



1)2 Milleporen, ï83

de Philippynfclie Eilanden afkom (lig te zyn, VI*

Rumphiüs getuigt, dat hetzelve in ’c Ryk jixvilL
van Benin

, op Klippen in graote Rivieren , Hóófd:
groeije. Anderen v?illcn het van Kurasfau

gekreegen hebben, De HeerCnR. P. Mei-
jer bezit daar van een Stuk van aanzicnlyke

grootte en zv/aarte
, dat op de Breuk een

Heinelfchblaauwe Kleur heeft , zynde een

Voet hoog en vyf Kwartier Vocts breed. Van
buiten is de Kleur Archgraauvvagtig , en de
manier van groeijing heeft veel overeenkomst

met die van het Elands - Koraal, doch de Tak-

ken' zyn zeer dik en breed. Het verfchilt

inzonderheid daar van , doordien de Opper-

vlakte ruüw is , wegens een menigte van

kleine Puntjes , uit welken zy famengefteld

fchynt te zyn, en verder is zy redelyk digc

bezet met zeer zigtbaarc Openingen , die als

Speldegaatjes zig vertoonen , zynde aan den

Rand met fyne Plaatjes gelternd : doch deeze

Gaatjes hebben maar weinig diepte.

By dcezen Heer heb ik ook een zeer on-

gemeen Stuk van het gewoone Water - Koraal
gezien, ’t welk niet zo zeer door zyne groot-

te, als daar door uitmunt, dat het op en aan

een dikken Tak Koornaair- Koraal gegroeid

is, en van boven beladen met eene Madre-

pore ,
die de Geftalce van een Bloemkool

heeft.

M 4
I, De^l. xyii. Stuk.



VI.
Afdeei,.

txviii.
Hoort».

STUC.

XLI.
Milhp^ra
aspera.

Ruawe
Mlllepote,

iSf BEspfiaYvipG v&w

C4O Millepore, die Takh'g is, eenigermmte
plflt en Jlekelig. rmw , met uitpUiilende

Poren
,

die aan de eene zyde gefplegten

Vjn.

Een Zee -Gewas, dat metdigtp Takken, a|s

de Vingers van een Hand gegroeid is , die

Wrattig ruuw zyn in ’t aantasten en zig dus
ruig vertoonen , wordt hier uit G o a l t n i È-

Ri aangehaald. Linnjeus neemf ’er dit

byzonders in waar, dat de uitpuilende Gaat-

jes, aan de onderzyde, gefpleeten zyn. Het
komt in de Middellandlche Zee , en aan de
Kust van Noorwegen, voor.
Naar deeze Soort fchynt dat Zee - Gewas te

gelyken , het welke de Heer Pontoppj-
DANS, by Letter G

, op zyne Veertiende
Plaat, in de Natuurlykê Historie van Noprwe-
gen heeft afgebeeld. Het is, zegt hy , gelyk
een vlakke Twyg , met veele aartige Spruiten

,

leder van welken veele Infnydingen heeft,

zynde het Stqk van eene Strookleur. fIet was
iRaar een Vinger lang en half zo breed, doch
fcheen veel grooter geweest of van een grpo.
ten Zeeboom afgerukt te zyp.

Hqt

f41) Milleptra rsmotk compresfi muricat*, Porls eminen.

tibus hinc fisCs. Sjit Kat, XII, Madrepora denfe futoulofa,

Surculis palmatim dispofitis
,
plerumque crispulis feu Verruc^.’

(e hitfutifc Gualth. Test, T. 5S. aveift. M AR s.

T. 3t, f, rst, 157,
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Het gene hy iverder ten ppzjgt van deeze

Steenagtige ^ee - Gewasfen in ’t algemeen lxVIH»
meldt , verdient zyne opmerking. ,» De Vis- Hooid-

„ fchers (zegt hy) brengen dikwiis Koraal-
*'*'''*•*

booraen te koop , in onze Apotheeken ,
te

s, Bergen. Als men hun vraagde, wat zydag-

„ ten van den oirfprong en de voorplanting

„ deezer Zee - Gewasfen , zo antwoordden zy

:

„ dat van de Twygen der oude Koraalen, ge-

,, lyk ook van die der Zec-Boomen of Zee-

,,
Heesters , fomtyds een witte Druppel afviel

,

3»
gclykende naar Melk, en, waar deeze viel

,

,, daar kwam een Gewas van deezen aart

„ voort”. Dit komt, dat zonderling is, met

de bedenkingen van Pater Lab at, in de

Westindiën, overeen, en het fchynt ook dooi-

de Spatten van dergelyke Stof, die men dik-

wils aan de Koraalfteenon vindt , bekragtigd tc

worden. Het Bloedkoraal laat ook dergelyke

Melkagtige druppels vallep , doch hoe komen
kan deszelfs Spatten en Wprtel rood ?

Millepore , die eene Tolswyze gejlalte xlii.

heeft , met zeer digt geplmjle hoekige

Gaatjes, Digte,

Aan de Oevers van Gothland wordt deeze

Soort

(+i) Millepfira Tii^binata , Potis confcttislimis angiilatis,

Ss». Ifat, Xtl,

M 5

^ d?el. xvii. stuk.
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Afdeel
opgeworpen. De holligheden der Foren

LXvm. binnen voorzien met dwarfe Middel-
Hoofd- l'chotten.

«TDK.

xtTi:. C^S'j Millepore , die fegt opjiaande gegaffelds
MiHrpcra Steclsn heeft y mst de Takken eeknot.
trittcota, °
óeknotte.

Do NA TI heeft dit flag van Milleporen,

onder den naam van Myrkzoum

,

in Plaat

verbeeld. Hy oordeelde , dat het een zelfde

was, met dat gene, ’t welk Marsigli
voorftelt onder den naam van Takkige Ma*
drepore , wier Takken rond en Knoopig zyn

,

by de Visfichers fi®naamd XOe zelf-

ftandigheid gelykt naar Marmer of naar Been

:

niettemin is het broofch , wegens de groote
menigte van Holligheden , in ’t zeJve vervat.

Rondom de Takken zyn de Celletjes, zegt hy,
die naar Doodkruiken gelyken , fn ’c verband
gerangeerd , doch naauwlyks zigtbaar

, dan
met een gewapend Oog. Ieder Celletje bevat

een Polypus.

„ Dit Dier is langer dan breed : het heeft

„ een dunne Staart , een dikken Buik, centen’*

,, geren Hals : het draagt een klein rond Bee-

„ nig Dekzeltje, waar van het onderfte gedcel*

» te,

(4*J -Atitkpera Caiilescens ilichotoroa èreSa, Ramis truni

eatis. Syst. Nat. XII. MARS. Mar. T. S^. f. IS4. My.
riozoum. Do nat. Mt. 55. T. 8. Millepow ttimcaw”
P -ALL. Zotiph, 153. Lysu dtr Plattti. bl. 311,
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J, te ,
als met een Scharnier

,
vast is aan de VI.

,

Opening van het Celletje, Wanneer

j, Polypus zig wil uitbreiden , dan floot en hoofb*

j> opent hy dit Dekzeltje door middel van een stuk.

„ groote Tromp, welke hy uit zyn Hals doet

,, voortkomen. Deeze Tromp heeft de figuur

„ van een Kelk
, daar men uit drinkt, en het

„ Dier bedient ’er zig waarfchynlyk van , om
„ Voedzel in te neemen. Aan het onderfle ge»

„ deelte heeft zy twee kleine Spiertjes , die

„ aan het Dekzeltje gehecht zyn. Wanneer

„ het Dier zig wil verbergen , dan trekt de

,, Tromp zig inwaards , de Polypus worde

„ korter, en verkortende trekt hy het kleine

„ Dekzeltje naar zig toe ; waar door het

,, Celletje volmaakt geflooten wordt. Op

,, deeze manier heeft hy een zeer veilige wyk-

„ plaats, ’t Is evenwel aan alle Polypen van

,, dit Zee Gewas niet vergund , zig dus te

„ beveiligen, Het is een Voorregt van de

,,
Volwasfenen i van die genen , uaamelyk ,

,1 welke hun verblyf in de ümtrek der Takken

„ hebben. Die nog niet volgroeid zyn of op

„ den Top der Takken leeven
, hebben geen

„ Dekzeltje. Deeze bewoonen meest on-

„ voltooide Celletjes
, die van eene byna

„ Kraakbtenige en Vliezige Stoffe gefabriceerd

„ zyn. De onvolmaaktheid”, enz zicbladz.31.

Dit Koraal komt veel voor in de Middelland-

fche Zee, doch aan de Kust van Noorwegen
zouden ook brokken van hetzelve gevonden

zyn.
I, DiKï.. XVII. Stuk,



I83 Beschryving van

Af^e^Êl.
Heer Pallas aaninerkt

, die
de Stam teu hoogftede dikte van

Hoofd- 'een Schryfpen heeft en de Takken naauwlyks
die vaa een Eendefchaft overtreffen. Men
vindt er niet alleen kleine Heestertjes van,
als een V uist groot , maar ook Klompen groo^

ter dan pens Menfchen Hoofd, met zeer ver*

warde Takken. Marsigli zegt, dat merv
het meest op diepe plaatfen aantreft, en nooit

hooger dan zeven of agt Duimen groeijende.

V^erfch is het Menie -rood, doch wordt door
’t drogen gra^uwagtig wit.

j^wè^ora
Millcpote

, die sejieeld is en

Cmprllfa, gegaffeld , platagtig
, met afftandige

pj!‘Scxx.*
T'a^en en overal bezet met uitpuilende

Bi, z. Foren, welke 't zelve rum maaken.

In de Middellandfche Zee is dcc?e Soort
door den Heer Kaehler waargenomen.

Ik heb een Takje van deezen aart, dat hier

in Fig. 2 , op Piaat CXXX , in Afbeelding
gebragt is , qm een denkbeeld te geeven vaq
de Tafckigheid van fommige Milleporen. Het
is bruingeel van Kleur.

XLV. C4j) Millepore
, die gslieeld is ,

kruipende,
Jilillepora •

^

ÏAchtnoïdes^

«osagtige.
Millepna csuletcens fubdichotoma compresfmscula

,
Rainis distantibus

, foris unditiue promlnulis fcabris. 5yjt.
JV«ï- XII.

(45i ^illepora caulescens decuipbens bifaiif dickoto.mt.

Ra-

/
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mevoudig gegaffeld , met Takken die Vi,
aan de ééne zyde gekarteld zyn^ door uit-

Tuilende Foren. HoXl.

'

STUK.

bynaam is afkomfijg van een Liclien

Coralloides of Koraalagtig Aardnios, naar wel-

ke dit Zee • Gewasje taamelyk zweemt *. Het

maakt zeer fraaije Heestertjes van een

ger lang , die haare Takken op een gegolfde

Vlakte uitbreiden , zodanig , dat zy een Waai-
jeragtige figuur vormen. Het Koraal , waatf

uit zy beftaan , is zeer broofch en wit, van

binnen met Pypjes, die ’er in de langte door

heen loopen , van buiten aan de ééne zyde

der ronde Takjes bezet met uitpuilendepol-
letjes , die hetzelve zig gekarteld doen vet-

toonen. Men krygt het uit de Middelland-
fche Zee en het is ook aan de Kust van

l^oorwegen waargenomen.

Een dergelyk Zee -Gewasje, dat ook tot

de Mosagtigen betrekkelyk is, ftelt de Heer
Pa LI- AS voor, onder den naam van Gevinde

Millepore. Dit fchynt voornaamelyk daar in

van de voorgaande te verfchillen, dat de uit-

puilende Holletjes of Poren aan beide zyden

van de Takjes geplaatst zyn. Het groeit niet

meer

Ramis denticulatis binis purofis fcabris, S^it. A’«. XII.

W ARslOt. M‘tr, T. J3. ‘6S, l6a, 16+, E L t. Co-aH.

95. T, SS, f. B, b. SkB. Kai. III. x. iio, f. 10, Pa LI.

Z’oiipb. 150. Lyst dtr PlOKtd. blaife. 30(5,

1. Deel. xvii, stuk.
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Araitt n“ 2y"
LXniïf !>'='“<=" Mausioi. vertaalt .
Hoofd- dat hetj verfch uit Zee gehaald

, Afchgraauw
stuk. en fomtyds ook wel groenagcig is.' De HeerBoddaert heefc 'er, uit Marsigli, op

zyne Agtfte Plaat , in Fig. 2, de Afbeelding
van gegeven.

®

XLvr.
JifiUepora

Uneatt,

Geilreepte,

Miniaesa,

Menie-
roode.

(46) Millepore , die gefteeld is eh gegaffeld,
met ronde Takken i de Poren menigvuldig,
op rySn geplaatst.

Vit deeze Kenmerken blykt de reden van
den bynaam : dewyl het Koraal zig dus als
geftreept vertoont. De Graaf M a r s i G 1 1
heeft het voorgetteld onder den naam van Ma.
drepore met platagtige Takken

, van Kleur
Menie Rood. Ook merkt hy aan , dat die
Kleur door de Lugt niet verandert; daar het
anders geelagtig voorkomt, zo de Heer
Pal LAS aanmerkt, die het de Hertshoofnige
Millepore tytelt , zeggende dat de hoogte zeB
den meer is dan drie Duimen. Zyn Ed. hadt

m^n^
ve op oude Zee -Heester# waargeno-

’ onder den naam van Menie-
i'oo e illepore

,

een Zee -Gewasje voor, dat
maar eenige Lynen hoog wordt , en niet dan

klei'

piica^ Sr'spiii-atis leiiatis. Sy,t, xii. maks. Mar. T. 32. f, 151?
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kleinè Takjes maakt* fjgt vertoont zig op de VI.

Kraallteenen j zo die uit de Westindien ko-^y“5j^*
men ,

als uit de Middellaudfche - Zee , en is EIoofd/
fomtyds maar scn 'tood Wrattig Korstje, dat^^vK.^
van Toürnefort voor het eerde beginzel
van het Bloedkoraal gehouden werdt, zo de
Heer Pallas zegt. Zulke kleine Koraal-

boompjes komen my op het gezegde Kadix-

Koraal * voori de Kleur hebbende'vad Bloed-
koraal.

bladz..65.

(47) Millepore, die Vliezig getakt is met al- xr.vii.

lerley bogten ^ aan beide zyden Gaatjes

hebbende. iintko-

raai,

De platte ftnalle Takken, die dit Koraal

famenftellen , doen ’er den naam van Lintkoraal

aan geeven. Zodanige Bollen heb ik , van meer
dan een Vuist groot, die uit Lintswyze Tak-
ken, van een Stroobreed min ofjneer , zeer

lugtig ramengegroeid zyn , hier en daar groo-
ter of kleiner Wormhuisjes influitende en om-
vattende, Wil men nu hier toe ook die breed-
bladerige Soorten betrekken, wier Samen-
weefzel op dergelyke manier beftaat uit Lap-
pen van één of twee Duimen breed. Klom-

pen

f+7) Multpora mtmbranacea tamola flexaafa , utrinque

potofa. Syst. Net. XII, MARS. Mar, Tab. 33. f. 160, N,
I, a, 3. Eschara foliacea millepora, ejitcemitatibiis hinc inde

irregulariter coalescenribtis. Ent.. Corall, p. 71, N. 3. T. 30.

A , a , fa, Eschara Fascialls. 1 Kl.Ul.yts, Zonph, 9, L. der Plant,
bl. SC.

1, Dfsi.. xvn. STUK.
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VI.

Afdeel.
LXVIII.
Hoofd.
STUK,

t;ylart:ca,

Ceyloiilch

Liniku.

taaU

pen maakende van ongclyk meer grootte r het

ftaat vry : waöt fommige Linten zyn ook zeer

breed.

Deeze verfcheidenheid van het Lintkoraal

beftaat, zo de Heer Pa ll as aanmerkt, aic

breede Steenagtige Vliezen, welke op ver-

fcheide matiieren door elkander gedraaid,- ge-

kruid en als tot een Kluwen famengewonden

zyn,. op zeer yeele plaatfen aan elkander ge-

groeid. „ Zy heeft altoos (zegt zyn Ed.) de

,, laagen der Celletjes dikker, en vertoont de-

,j’ zelven , door de aanvoeging dèf Ploóijen

i', van het Koraal op malkander , doorgaans

5 , viervoudig
; maar de zelfftandjgheid is ge-

,, woonlyk: zo hard nicc. Dus wordt het voor»

,, nahmelyk aangebfagt uit de indifche Öce»

„ aan? doch koraé dunner voor in de Engel-'

,, fche Zeewateren, hoedanig één de Afbeel-

,, ding vah Ellis voorftelt.”

Men moet in agt neemen , dat Pallas'

deeze Zee-Cewasfen in deh Rang der Efcha-

f(z of Korstgewasfen plaatst , én dus laat zyn’

Ed daar op volgen eene Efchara Ccylantaj dat

is Ceylonfche. Hier van hadt hy maar één
Exemplaar

, eh wel in het Kabinet van zyné
Loorl. Hoogheid

, den Prins Erfftadhoudef

der Vereenigde Nederlanden ,
gezien, het wel-

ke een 13ol maakte , die om een Koraalmós

was gegroeid Deeze Bol bèftondt uit dunne'

witte Steenagtige Vliezen, op verfcheide wy-
zen getiraaid en famengegroeid zynde. Aan

Gey-



I

MlLLEPÖaÉN.

Ceyionfclie
^

Zeeheestertjes heb ik dergelyke
Korstgewasjes

, doch die uic dikker Blaadjes LXVIli.
beftaan, aan fommigen wit

, aan anderen bruin- Hoofd-
geel zynde. Ik heb een aaftig Kluwentje,
ook van ’t Eiland Ceylon afkomffig, ciat uit

graauwen geelagcig is , en zeer ligt, gc-
|yk alle deeze Korstgewasfen zyn. Ik heb
èr één van dien aart, dat uit Lint- en Kahfc-
koraal, door malkander gegroeid, bcflaac.

(48^ Millepore, dié Fliezig is, met famén- xtviin.

gegroeide /malle Takjes, die neergedruktSltl
zyn , aan de eene zyde rmm door uit- Netkoiaai.

puilende Foren.

Dit Zee- Gewas wordt Netkoraal genoemd ^bm dat de Takjes Netswyze famengegroeid
én als door elkander gevlogten zyn. In ’c

midden heeft het een rond Gat , dikwils zo
groot dat men ’er den Vinger door kan fteè-
ken, rondom hetwelke dat Netswyze Geweef-
zcl gedraaid is

, even als ware het om den
een of anderen Tak gegroeid. De T akjes zyn
niet veel dikker dan een groote Speld,' en de

Ope-

(^a) MilUpora membtanace,

,

depiesfis lineatibus ,
hinc Porïs promincntihus aspeiis. Syst,

Nat, XII. Fiondipüta. Poms fiondofus. Imper. ifat, gai*
Froiidipora. BAUH. tUtt. UI. p. S09 , M aR S I G
T. 34- f. 165, Millepnra irondipoia. pAtL.
>47* t-y/l dsr Plantd, bladi. 30i.

N
I» Dsel. xvn. Stuk.



IP4 I^Eschkyving van
VI. Openingcn of Maazen van het Netwerk niet

LXvTiÏ een gewoone

Hoofd- PsEnefchafc. Aan de onderzyde zyn de Tak-
STUK. jes glad en effen

, doch aan de bovenzyde
ruuw.

Manchet
gefteldheid van zekere

van Nep- Kransjcs , die men , mooglyk wel zo eigen

Pi" cxxx. als de volgende Soort , Manchetten van Nep*
3* timus noemt , vallende byna een Handbreed

groot. In hoe 'verre daar mede de aangehaalde

Afbeeldingen van Marsigli overeenkom-
Ilig zyn

,

kan ik niet oordeclen , dewyl de
befchryving van de groote Takkige Madre-
pore, op biadz. 141 van zyn Werfe, alwaar
die Figuuren aangehaald zyn , niet flrookp
raetdeeze kleine Millepore. De Heer Pal-
LAS niettemin zegt, dat de Graaf deeze laat-
fte overvloedig omtrent het Eiland Riou, aan
de Kust van Provence, in een Diepte van om-
trent twintig Vademen , waargenomen heeft,

vast zittende op verfcheiderlcy harde Ligliaa-

men, en Klompen maakende
, zelden grooter

dan een Vuist. Verl'ch zynde, voegt hy ’er
by , heeft zy de Énden Vleefchkleurig. Zo-
danig beflaat het met die fraaije Kransjes, waar
van ’er een in Fig. 3 , op onze CXXXii‘= Plaat,
is afgebeeld.

KoTaalf'
Pallas fpreekt verder van eene

4, Soort van Milleporen, die hy Clathrata, dat is

Getraliede of Tralie - Koraal noemt
, en ge-

tuigt, dat daar veele St-ukjes van waren in het

Ka-
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kabinet van den Heer P i e t e r K R A m È r j,
VL

Koopman alhier. Tk heb dien Heer om één lxviu.
verzogt en hetzelve in Fig. 4. doen Hoofd-

afbeelden. Het is een van de kleinften , doch
waar in de ftruétuur van dit Zee - Gewas zig t

zeer duidelyk openbaart. Offchoon de Heer'
P A L L ƒ. s het zo naby agt te komen aan dé
Mosagtige Millepore, dat zyn Ed het als een
middelflag tusfehen dezelve en het Kant -Ko-
raal aanmerkt, fchynt het iny doch zeer wei-

nig te verichillen van het Net -Koraal; doch

het groeit op een Voetje en maakt geen ron-

de draay
, maar fpreidt zig naar alle kanten

uit. Het komt uit Oostindie.

Tot de FrondiporcB of Loofdraagende Zee- PromUi

Gewasfen, welke in deeze Soort begreepen
zyn , behoort buiten twyfel die Steenagtige totaal.

FfcJiara t als een Kluwen groeijende, welke
de Heer Doktor Bas ter op ’t Eiland,
Schouwen, op menigvuldige plaatfen , doch
alcoos in Slooten van brak of zout Water,
foratyds tot groote Klompen uitgegroeid

heeft waargenomen (*)• Dikwils vindt men
dezelve aan Riet en andere dergelyke Gewas-
fen, als een ronde Kluwen; fomtyds ook aan
Muuren van Sluizen of Planken van Schoei-

jingen, met de ééne zyde, welke plat is^

vast,

(*) Zie zyn Bd. Naiéurkmdl^t Uitffanningtn j, x>iai
bladz. 95, Ibidemque, Tah. VII. f. 4 ,

N a

I. Deei.. xyu. stuk.
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AfdeÊl.
andere, die vry in 't Water

LXVlil,’®/
altoos eene rondagtige figuur heeft. Verfch

Hoofd- uit het Water gehaald zyn deeze, gelyk alle
STOK. andere Efchara’s, zegt onze Vrind, met Po-

lypeö bezet. Zyn Ed. heeft tny edn derge-
lyke Kluwen of Bal , van byna een Vuist
groot, prefent gezonden.

De Heer Pallas , van deeze Millepore
onder den naam van Efchara crujiuknta, die
echter zeer weinig daarop gepast fchynt te

zyn, fpreekende, betrekt daar toe Fig. 2. op
de Honderdfte Plaat van het derde Deel van
Seba ; doch het moet Fig. 11 zyn, welker
benaaming is , JJun en naar gefchroetd L.eder ge»
Ijkend Koraalboompje (*). Dit fchynt my
ook daar van te verfchillen, en nog, minder
den naam van Kmtagtig Hoornwier te mogen
draagen. Voorts betrekt zyn Ed. daar ook toe
de Kórstagtige Samengroeijingen in ’t Meir
van Rockanje agter de Stad den Briel, op ’c Ei-

land Voorn , welken dc Heer Berk

h

n v verzeg

kert hemelsbreedte daarvan te verfchillen

Dan brengt zyn Ed. hier een Klomp t’huis,
van de Oevers van Barbarye, welke zig be-
vindt in ’t Kabinet van den Heer Grono-

VIÜS

ft) Elchata cïuftaceo-fubfrondescens, &£• Ztiipk. ü. Co.
lallodendron pertenue & torrerafto Cotio lïinüe. s F. b, xiet.
Ilï. Tab. c. N, 2. Elcliata lapidescens. U A s T, Opasc, I

3. 2. p. 83 . Tab. 7. f, 4, 5.

(fj Nacuttrl, Hist. van Heiland, II, O, 2, St, bj. 954*
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VI u 8 te Leiden, zynde alleenlyk Steenagti- VI.

ger en wat dikker van Blaadjes, kindelyk be

weert zyn Ed. ook, dat zekere ^fchara ^reo-HooFD-
lata uit de Middellandfche Zee, daar hy de^Tus.
Miüepora lineata van L i n n^ u s toe betrekt

,

naauwlyks onderfcheiden is van deeze.

(49) Millepore
, die yjüzig en JVetswyze ,

xlix.

genaveld
, Tolrmdagtig gegolfd isy aan%jtfo/a.

de eene zyde ruig en met Foren,
riaï*^°'
pi. ‘cxxx.

Dit Zee-Gevras is algemeen bekend onder

den naam van Retepora Imperati , dus van
dien Autheur genaamd, om dat de Foren ook
Netswyze gefchikt zyn ; doch het verfchilt

van ’t voorgaande, doprdich het niet famenge-
Iteld is uit Takjes , maar als uit Vliezen , die
dus Netswyze zeer fyn doorgaat zyn, even
of zy met een Speld geprikt waren. Deeze
Gaatjes ftaan in ’t verband , zeer digt aan

mai-

C49) Milkpora Membranacea teticulata
, IJmbiiicata

, tur-

binaio-undulata , hinc porofa pubescens. Syfl. Nat. XII,
Retepora. IMPEB. Nat. 8zi. Efchata. Rond. II.

p*

133. EAU H. Hht. Il[. p. 809. BONANN. Kirch, T, 286.
f. 10. Madrepoia fotmj Rofc. Mar,. Mar, T. 33 f ,5,
N. I, z. G INANN. Adr. 9. T. 4. f. 9. Reticulum’ mari.'

aiim. RUMPH. Amh, V, p. 247. t. 87. f. 5. sf.b. Kat.
III. T. 100. f. II & T. loi. f. S, 6. Elli s Ctrall. 71.

T. 25. £ D, d. Manchctte dc Neptune. Baubestt.
AÖJc. T. 13. Millepora Retepora. P a l L, Zo'ifb, 148, Kant»
Koraal, Lytt itr PUnti, bl, 3o3 .

N 3
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rtFMEL
en beflaan de geheele Oppervlak-

JLXVliL fe, die van onderen glad is
; en door een

Hoofd- Vergrootglas zig van boven met Foren bezet
en ruig vertoont, Wat de manier van Groei-
jmg aanbelangt ,diefchynt in haar begin Trech-
terswyze te zynj hebbende heczelve een kort
Steeltje, waar mede het op Klippen, Steenen
en zelfs op Zee -Planten groeit, en van het
welke het zig uitbreidt, wordende allengs ge-
vuld met dergelyke Blaadjes, zo dat het zig
dikwils als een Roos vertoont. Somtyds fchyn^
het ook door eene krinkeling van dergelyke
Blaadjes tot eene Bol- of Rolagtige gcftalte
famengegroeid te zyo.

In do MiddoUaijUfi-lic Zee vonac de HeerEllis dit Zee -Gewasje op de gezegde
Trech.erswyze manier gegroeid aan Schulpen

Kelk of Bierglaasje, maar met den Rand on-
regelmaatig uitgebreid. Hy bevondt dat, aan
de boven of onderzyde, tusfchen de Ga’atjes
van het Netwerk, de Oppervlakte doorboord
was met een menigte vaq kleine Openinvcn

Diertjes van hetzelve huisvesten. Dervelvk

Noorwe
Gewasje, van de Kust vaq

afgebeeld
°

P

qmtoi-pio.-vns

Het Oostindifche Kant - Koraal , dat R o^.
o^regelmaa,’

a '^eitalte, en niettemin noemt hy het „ een

5, der
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,, der aartigfte Schepzelen van de Zee, niet VI.

,, grooter dan Roozcn of dergclyke üloemen
, Lx”vnV,

„ ter dikte van gemeen Doek cn vol Gaat Hoofd-

,, jes als een klein Netje
,
met veele Plooijen

„ door malkander loopende
, gelyk een Bloem

„ of gevouwen Doekje
,
Steenagtig van zelf-

„ Handigheid , doch zeer broofch , van onde-

j> ren een Worteltje of Voetje formcerende ,

5 , waar mede het vast zit op andere Sceenen”. .

Hy tycclt hetzelve Zee - Netje , in ’c Latyn
Reticulum marimmi of Saxswn , in 't Malcitfch

Carangrede. Het laat zig niet wit bleeken,

maar biyft geclagtig (zegt hy) , en groeit by

den witten Kraalfteen , moetende daar van

behendig, met een Byltje, worden afgefchei-

den. Men vindt het niet veel, en het blyfc

zelden onbefchadigd ; want het is uiterraaate

broofch en teer.

De Graaf Marsigli heeft het Kantko’

raai, dat in de Middellandfche Zee valt, om»

ftreeks het Eiland Riou , uit de diepte van

twintig of dertig Vademen , onder het Net en

Lintkoraal en andere Korstgewasfen
,
opge-

haald. De grootfte Klompjes of Bolletjes van

hetzelve waren drie Duimen hoog , en het

verfche Koraal was Vleefchkleur geelagtig,

zo de Heer Pallas aantekent.

Van dit Kant -Koraal vindt men in de mees-

te Kabinetten thans eenige Stukjes, die meer

of min groot en fraay zyn, doch zelden groo-

ter dan het myne ,
’c welk ik, om dat ’er

N 4 wei-

I. DEEl.. xvn. STUKi



200 BEsqïip.YvifiG
y ^ ^

Afbeeldingen van zyq , alWct
IXVJii J, opPlaatCXXX, heb vertoond. De
hoofd, fraaiheid van Geftalte zou ’er. te regt. den^am van Zee- Roos aan kunnen doen geeven.'

Het ziet eenigerinaate bleek Vleefchkleurig
uit den geelen wit.

Miltepore,« TaUige, dm. Jn-
RnkuUm, mondingen Jamengegroeide Draaden pe'

kS' tralied.
" ’ « *

Op de Schaaleq van Schulpen , in de Mid-
dellandfche Zee , komt dit Zee • Gevvasje voor.
Het beftaat uit Kalkagtige Draaden , van dikte

een Hoqfdhaairtje , die overal eelyk een
opiDneweb door elkander geweven zyn en
dus een zeer fraay Traliewerk formeeren, zegtL I N N iE u s, doch hy hadt ’er geen Gaatjes in
gezien. tVegens de fynheid kunnen wy het
Loh-KoTMl noemen.

Muupora
MiHeporc, du g^eeld ?>, met hoekige^

Spó>,g!iis, gefchubde Takken , welke famengegro^id

yowtC*' Inmondingen.

Dit

(Jol Milltptra Klis lamonsfimls anastomozanrilms cancel.
iatifc Sysu Nat. xil.

_

(Si^ Mllepora canicscens erefta Ramis an^Iatis imbrica.
ds anastomozantibus. Sst, Nat. XII. Corallium reticulatum

T„yl«. „8. t. f.
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Dit Spons - Koraal , dat zig in ’t Kabinet van yl.

den Svveedfchen Ryksraad
, den Heer Ciraaf Afdeel.

van Tessin, bevöndt, wordt aldaar dus be-

fchreeven. ,, ’t Is een Steen dikwils van een stük!°

j, Voet lang, met Takken die naauwlyks een

,, Vinger dik zyn, gegaffeld of famengefteld

,

j, hoekig
, wit van Kleur, die Dakpanswyz*

3, gedekt zyn met digc aangegroeide, overend

j, llaünde
, Lancetswys’ ovaale , gekielde

,, Schubben, De Takken zyn aan de Toppeq

,

,, op de wys der Sponfen , doorgaans Nets*

,, wyze vereenigd. Dezelven gebroken zynde

,, Vertoonen zig overlangfe foren, die onge-

„ lyk zyn , even als in de Plantgewasfen , op

,, welker manier het fchynt te groeijen. Dit

,, Gewas kan by de Madreporen niet gevoegd

,, worden , om dat het geen Sterretjes, noch

„ by de Milleporen , om dat het geen Gaatjes

,, heeft, vertoonende zig veeleer als een Stee-

„ nen Spons”.

Thans getuigt ’er onze Ridder van , dat by
’er geene Foren in gezien heeft , en|bctrekt het

niettemin tot dc Milleppren
; als hebbende geen

bekwaamer plaats daar voor kunnen vinden
,

en onderftellende
, dat in fommigen van dee-

ze Zee-Gewasfen wel Gaatjes of Openingen
kunnen zyn, te klein voor ons Gezigt. Uit

de Afbeelding blykt
, dat het in gedaante

grootelyks verfchilt van den Spons -Steen,

die in ’t Geflagt der Celleporen volgt.

Ns C5-3)IvIil-
1. Deei., XVII. STBS,,
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ArvKRL
Millepore, dk eenigemaate Vliezig is,

Ï.XVIII» Kloeirond
; bym horizontaal

, zeh
Hoofd- den poreus.

STUK.

MiJiepóra
LinnjEüs betrekt hier toe de Sceenagti-

fcriacea, gc Mos vaii Imperati, en dat Zee -Gewas»

KoiSi^
Afrikaanfche Kust , het welke by S h aw

onder den naain van Witte Krycagcige La»
melleuze Alcyonie voorkomt. Het maakt ,

zegt hy , als Dekken van Concameratiën op
verlcheide Koraalen, en heeft Poren aan de
onderftc zyde verfpreid, maar zeldzaam. De
Heer Pallas hadt aangemerkt, dat de Fucus

verficolor of bonte Zee - Gewasjes , die men in

zulk een menigte van de Kaap Her Goede Hope
krygt , zeer dikwils met Tarteragtige Korst-

jes ,
van eene witte , rood- of groeiiagtige

Kleur, bedekt zyn , welke uit rondagtige Plaat-

jes beftaan, die hier en daar kleine Tepeltjes
hebben, waar van dc meesten met een klein

Mondje zyn voorzien. Deeze oordeelt hy

tot de Millepore
,

van hem Agariciformis

genaamd, te behooren. De naam van Ledev-

Korml fchynt ook niet zeer gepast te zyn op
dit Kalkagtig Gewas.

Cj3) Mil-

ls 2) Millepora fulimembfaaacen fami-oibicularis fubhori.

zontalis, larius porofa. Syjl. Kat. XII. Miiscus Lapidofus,

iMPER. Nat, 840, HonaNN. Nircè. ZS9 f. 16. Alcyo.
nium candidum Crctaceiim lamellatum, Shaw,

,

f. ï. MiUepora Agariciformis. F A 1. 1.» 2o4ph.
Zeer

zwam. Lystder rUntd, hladz.- 327.
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CJ3)
Millepore

, die Korstagtig is en van VI.

veelerley Gejialte
,
digt van zelffiandig- Lxvin,

heid j zonder Poren, Hoo?d«
STUK»

DebyRaam duidt aan, dat dit Zee* Gewas^Eiii.^

van veelerley Geftalte voorkomt, doch betn^/ymor-

is akyd van een zo Kalkagtige zelfftandig-

heid, dat men hetzelve ,
met den

Pallas, te regt Kalkagtige Millepore of pig. 6.

liever fKalk - Koraal , kan noemen. Het is

,

naamelyk , zo Koraalagtig , dan men het

,

volgens zyn Ed. , in de Winkels te Londen

voor Wit Koraal houdt. In de Haven van

Falmouth wordt het zo menigvuldig aan

Strand gefmeeten en opgehaald , dat de Land-

lieden daar van gebruik maaken om hunne

Akkers te mesten. Aan de Kust van Noor-

wegen , daar men het ter grootte yan Ocker-

nooten vindt , wordt van hetzelve Kalk

gebrand, zo Linn^us verhaalt.

Het groeit fomtyds by rondagtigeKlompen,

en formeert dan.die Koraalballen

,

in ’t Werk

van Se BA afgebeeld en dus genaamd, v/elko

uit fyne Takjes
, aan ’t End doorgaans

verdikkende, beftaan, cn dikwils om Koorent-

jes

(53)
Mtllepora emstacea po'yraorpha foüda

,
Poris nullis.

Syjl. Nat> Xll. BoNANn. Kirct. zSp f. 15. Alcyoniura^

album. BES «-•
"T- - 3

;
Mars, Mar. T. III. f. ii‘

14, Corïllimn
pumiluin. s l o ak. Jam. i. t.

i. ELLrs Caraü. 7 <>. T. 27. f, c SKB. Kah, III.

T." loS f. 8. 8c. T. iiö f.'’> 7.Millepo:aCaIcatca.

Ziiph. 163 .
3 *9 '

I. DESU XVII. sxyis.
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VI. jes groeijetj ; wanc dit Koraal overtrekt vee*

LXvm.
^ig'»amen_ in de Zee met zyne Kor.

Hooro. ften en verheft zig dan of tot ftompe Tepel?
sruK, Qf tot ronde Stammetjes

;
ja dikwils maakt

het Boompjes van een Handbreed hoogj hoe-
danigen uit de Westindiön worden aangebragt,

die niet onaartig zyn. Een Tak van zulk

een Boompje is, uit myne Verzameling
, in

Fig. 6 afgebeeld. Op andere plaatfen, inzon-

derheid 'aan de Kusten van Engeland en Ier-

land, fchynt het geheel los en vry, zonder

teken van eenige aanhechting, voor te ko-

men. De Heer E l l i s fchryft ’er Poren of
kleine Gaatjes aan toe, die echter door ande-

ren niet daar in gevonden zyn. Mooglyk
zullen zy door de uitdrooging geflootcn raa-

ken, of dat ’er, om dezelven te zien, een
zeer fterke Vergrooting noodig zy. Jk heb
Klompen van dit Koraal

, zeer naar de Af-
beelding van Marsigli , Fig. 12, geiyken-
de, op welken een Krytagtige StofFe zig ver-

toont, welke de HeerPALLAs vermoedt van

eenig Dicrlyk belcleedzel afkomftig te zyn. Dit
is ten minfte waarfchynlyker

, dan dat een Lig-
haam , ’t welk zig in zo veel verfchillende Ge-
llalten openbaart, een enkel Plantaartigen oir-

fprong hebben
, of dat het een louter Tufag-

tig famengroeizel zyn zoude. Ten minfte is dit

Zee -Gewas hier, van onzen Ridder, niet on-
eigen op het End geplaatst van ’c Geflagt der
Milleporen.

Lxix. hoofd-
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LXix. Hoofdstuk.

vi.
Afdeel.
LXIX;
Hoofo*
STUK,

Befchryving van 't Geflagt der Cellepo-
REN, dat /jeïPuimtteen -Koraal, Spons-

steen en meer dergelyke Zelfjtandigheden , be^

grypu

I
N de Twaalfde Uitgaave van het Samen- Nanni,

ftei der Natuur, heeft Linn^eus den

Rang der Stcenagtige Zee-Gewasfen befloo-

ten mèt een nieuw Geflagt, onder den naam

van Cellepora^ waar voor ik wederom den naam

gebruik van Cellepoue. Dezelve zal

Zee-Gewasfen betekenen, die Poreus zyn,

en Celletjes in plaats van Gaatjes hebben ,

'

doch ook zonder Sterren; verfchillende hier

door van de beide voorgaande Geflagten, van

welken zyn. Ed. deeze thans uitgemonfterd

heeft.

De Kenmerken beftaan daar in, dat dit Kenmet-

Koraal met Kruikagtige Gaatjes bezet is, die

eenigermaate Vliezig zyn. Het Dier is,

gelyk in de Milleporen
, een Polypus.

Zes Soorten zyn tot dit Geflagt betrokken , sooiten,

en daar onder komen ’er van zeer verfchillen-

de Geftalte voor, welke men weleer tot de

Korstgewasfen (Efchcira) of Milleporen t’huis

gebragt heeft.

1. Deel, xvn. stuk.
(54) Cel-



2ÖÖ Beschuyvikg van

Afdeel.
^^Hepore, die Gaffelagtig gebnndeU iSi

LXIX.*
met Jlompe Spilronde Takken, welke uit

Hoofd- gsplaatjie Cylmdrifche Buisjes
STOK. bejlaan,

^

nv.

In de Zee van Noorwegen komt, volgens

cïic?o're.
Gonnerüs, Bisfchop te Dront-

heim, deeze Soort voor. Het is een by uit-

ftek broofch Koraal
, als uit Zand beftaande,

met zeer menigvuldige Takjes, die, wanneer
men ze door ’t Mikroskoop befchouwt, blyk-

baarlyk uit Cylindrifche Poren faraengefteld

zyn.

nv.
Cellfpsra

Sfongites.

Sponsfteer»

(55) Cellepore , die uit enkelde Plaatjes

heftaat , welke Golfswyze gekrinkeld en

famengehoopt zyn , met de Celletjes op
ryën en gerande Mondjes.

Deeze, van Imperati Slangswyze Porus

genaamd en onder dien naam door Gual-
THIERI afgebeeld zynde , voert in het Ka-

bi.

(54) CeUipora dichotorno . fajciciilata , Ramulis teretiliua
obtuizs, Tubia confeitisfiinis Cyl/ndrids. Snft.Nat. xn. Gen.
339. Sp- J.

(Ss) CeSlepara Lamellis Cmplicibus unclulato^tiirbinatis

cunnilatis, Ceüulis ftriatis Osculo marginato- Syjf. Xlt,
Efchara Sporghes, Pajll. Zoopb- n- Adarce. Mesq,
Metell. J12. Porus Anguinus. I MPER. Nat. 632^
Spongiï, Uesi.. Mus, T, oS. Porus Anguinus. G UAL TH.
Test, T. 70» 71.
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binet van B e s l e r den naarii van Sponi. VI.

Steen , en het zoude
, volgens den Heer

Pal LAS, de Lapis Spongw der Apotheeken hoofd^
zyn , daar men gemeenlyk Steentjes voor stvk»

neemt , die in de Sponfcn gevonden worden.

Lemery zelf zegt , dat men de Lapis

Spongice der Apotheeken vindt in groote Spon-

fen; doch die zyn van verfchillende zelfftan-

digheid. Voornaame Autheuren getuigen ,

dat door den Sponsfteen niet deeze Steentjes,

maar een Steenagtig Zee -Gewas verftaan

worde ,
’t welk de gedaante van een Spons

heeft ,
en by de Ouden Adarce, Spongites of

ook CalamachuSi dat is Rietfchuim, genoemd

wordt, dewyl het dikwils om de Steelen van

Riet groeit , zo wel als om die van taldcige

Zee - Gewasfet) of ora andere Lighaamen ,

voortkomende uit Schuim der Zee.

De Heer Pallas befchryft den Spons-

steen aldus. „ ’t Zyn •Stcenagtige Vliezen,

„ doorgaans uitgebreid , eenigermaate Tol-

„ agtig en Golfsvvyzc gekruld, ’t gene haar

„ voorkomt met een Korst bekleedende,

„ waar op ,
als een gemeenen Grondftcun ,

„ die uit verfcheide kagen van Celletjes

„ beftaat ,
veele dergelykc Vliezen famenge-

„ hoopt zyn ,
beftaande uit een enkele laag

„ van Celletjes, vner RuggelingfeOppervlak-

j, te geftreept en zeer glanzig is. De Cel-

» letjes zyn ,
op lange ryën , doorgaans

,, beiut-

I. deel. XVII. STUK.
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Afdeel
” teurilings doch zEer ongeregeld geplaatst?

LXlX,* ” Ovaalen vierkantig j ver-

SooFD- j> hevenrondagtig
, van biiiteri Zeefswyzè

STüÉ, gcgaat , en met een gerand Mondje , dat

„ gemcenlyk naar de eene zyde held, voor-

„ zien. De zelfftandigheid is zeer broofch,

„ tedêr, gtaauwagtig wit, mèt de andere

„ Oppervlakte gcmeenlyk SafFraankléurig. Dik-

„ wils nÈemc men op deeze Efchara Helmswy-

,, ze belletjes waar , over de Mondjes vart

3, de Celletjes geplaatst en wit, welken bui-

„ ten twyfel voor Eijcritokken te houden

« zyn”.
Uit de Middellandfche Zée komt dit itorst-

gewas , zo zyn Ed. aanmerkt , dikwils by
Klompen , die uit ïakkige Buizen famenge-

lleld iya , van welken aart dat gene moet
zyn geweest , hetwelke Gualthieri in

Afbeelding vertoont. Uit de Westindiën kes

men, behalve verfclieidérley Korften van dit

Gewas , ook wel Klonten
, dikwils gröoter

dan een Vuist , die naar Zwammen of Padde-
Itoelen gelyken

, zynde uit ontelbaüre Vlie-

zen en Celletjes famengehoopt. Dergelyke
Klompen heeft zyn Ed. onder dè Verfteende

Koraalen dikwils waargenomen ,
die men , zege

hy, Fangieten noemt, wegens haare Geftal-

te , zynde met de gevulde Celletjes te famen

in een zwaarwigtigen Steen overgegaan,

oebiuik. In de Geneeskunde wordt de Spons -Steen
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iüdgemerkt dienftig te zyil tegen den Nier- Vf;
^

Itöen en ’t Graveel; ook tegen Knoestge2;wel-

ISn en verharde Klieren. Men laat hem inwen- HoofiJ-

dJg gebruiken. Hy -wórdt met Wyn , ’t zy in

zyn Natnürlyke ftaat , of tot Kalk gebrand

zynde, ingenomen.

Cellepore met eèn eemffeld Koraal • i-vÉ

j . • °
t T • CelUpiTA

aqt eemgermaate jamengearukt IS, over- pumico/a. ^

end Jlaande , ruuiVi pmmfteeri-
Kor33l4

?i. cxxx-j

Zeker Zee - Gewas , dat de HeerP a l l a s on- 7"

der dennaam van PuimJieejiagtige MiUepore voor-

gefteld heeft, is hier met den zelfden bynaam
betrokken tot de Celleporen. Ik zal de door
den Heer Boddaert verduitfchte benaa-

ming van Puimjleen - Koraal

,

dewyl die niet
oneigen is, behouden.' Hcc xs , uaamelyk,
eene vooze Steenagtige StoiFe , welke beftaac

uit famengehoopte Klootrondagtige Celletjes,

uitwaards met een Mondje gaapende , en ,

wanneer zy niet afgewreeven zyn, met een
aanzienlyk Sceenen Puntje onder ieder Cel-
letje gewapend. Dit moet, noodwendig, het
Koraal zeer ruuw maaken. De Oppervlakte

is

(SÉ) Celkpora Corallio dichotom» fubcomptêsfo ere'dtiuKuW

fobro, Syst. Nat, Xtl. Mars i cl. Mar. T, 3 t. f,

V Ei LIS Corall, 75* ^7. Hg. f, F. Sc t, 30. ü
W, D. Millepora Pumicofa. PALl.

15,,

Konwl. Ljst der Fldnti. bladz. 317*

O

'H

I. Dist, XVII. StVk.
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A mk »
de zelfftandigheid zeer

LXIX.'
broofch. Vecltyds maakc dit Koraal Knob-

Hoofd, belige Klompen of Korften aan vciTcheiderley
«üK. Lighaamen gehegc ; doch fomcyds vormt het

op zig zelve een l’akkig Koraal, dat vry groot
wordt en dun uitloopt aan de Punten, gelyk

in de Afbeelding van Mausicli; maar ook
' fomtyds de Enden ftomp en verbreed heeft,

gelyk in een Zee -Gewasje van dit Koraal
uit myne Verzameling, in Fig. 7, op Plaat

CXXX , afgebeeld
, blykbaar is- Aan het

* z:e gedagte Kadix- Koraal * zitten veel Klomp.
Wad2.i6s.jes en Korstjes aangegroeid van deeze Celle-

pore.

Uit de Middellandfche Zee komen , zegt de
Heer P At las, groote Klompen van dit Zee-
Gewas

, dat aan de Kusten van Engeland en
Schotland

,
aan de Noordzee, niet ongewoon is

doch gemeenlyk aldaar Korstagtig voorkomt*
gelyk uit de Afbeeldingen van den Heer El-
Lis blykt. De Heer Günne ros, Bisfehop

van Drontheim, heeft het uit de Zee, aan de
Kust van Noorwegen, bekomen. Het fchynt
ook in de Indifche Oceaan te vallen. Men
vindt 'er dikwils brokjes van aan de Kaapfche
Zee -Planten, zo de Heer Pallas aanmerkt,
die ’er byvoegt, dat Plan cos allerbest ge.
handeld heeft van deeze Soort, alleenlyk daar
in mistastende, dat hy dezelve voor de Bloem-

Gualthieri» * welke zyne
a z. i-s.

Hertsboornagtige Madrepore (Madrepora Da-
7ni-‘

/
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nicornis) zou zyn, gehouden hadt. De gene Vl.’
^

echter ,
welke door zyn Ed. op die Soort is

lxix**
aangehaald , verfchilt grootelyks van de gene , Hoofjï-

welke Güalthieri Bloemkool QBrasJica stuk» »

fiorida) noemt. Mooglyk zou het Ruuwe,
witagtige Basterd - Koraal van Trionfet-
Ti hier toe behooren kunnen; doch 'c zelve

is , volgens de door hem aangehaalde bladzy<S;

de van Marsich , op een geheel andere

Plaat afgebeeld

Indien dit Zee - Gewasje tevens de MiUepord

Arenofa Anglka is van Raï , dan zal hier ook

dat tc betrekken zyn, waar van de Heer Jus*

siEu, in de Verhandelingen van dé Kdning-

lyke Akaderaie der Weetenfehappen van Parys

fpreekt (t) » en hetzelve aldus befchryftó

3, Het is een Steenagtig Samengroeizel , min-

j, der hard dan ’t gene men Madrepore noemt *

5, en broofch wegens de dunte der Buisjes, uit

3 3 welken het famengefteld is. Het hecht zig*

3, gclyk de voorgaande Zee - Produkten 3 waar

3, van ik gefproken heb 3 aan alle Soorten vani

j,
Lighaamcn : zynde nu eens als een düii

„ Plaatje uitgebreid
3 dan half Kloötrond een

Duim hoog , dan als by kleine Klompjes

„ Ringswyze gegroeid om de Stammen of

,j Takken van Zee • Gewasfen. Uit de Zee

„ kö.

(*) Te weeten,Pl« XXXV» lï» 170, 171, 172.

(t) Me>a. ie tUeai. Semeef, de 1740. j», 40f»

Oftavo. pag. 299. Quarto,

Ö ft

i,Ds8t. xvn.;sTOK,



VI.
AïSEÏL
LXIX.
Hoojd-
CTüK.

De Poly

pen daar in

siii BascHRYvinc! vai?

„ kcfmende is het doorgaans roodagtig vati

,, buiten en van binnen wit of Vleefchkleü-

,t tig. De menigte van Pypjes, daar het uit

,,
beftaat, maakt de Oppervlakte ruuw , ed
deeze Pypjes bevatten ieder een klein

„ Wormpje of Polypus.

- ,, Om een naauwkeurig Berigt daar van te

geeven , zo zal ik hier melden
, wat ik

jj dienaangaande gezien heb. De Millepore,

5 , in Zeewater gedaan zynde op den bodem

„ van een Bokaal , fcheen geheel bedekt tc

it zyn met Koppen van Polypen , ieder bela-

,, den met een Aigret van zeer dunne Hoorn*

» tjes, die in de gedaante van een Trech-

,, ter uitgefpreid waren , en allen verdweenetl

,, op den minften floot
,
welken men aan de

„ Bokaal gaf ; wykende als dan ieder Polypus

,, binnen zyn Buisje. Deéze zelfde Dieren,

„ eene nagi hun verblyf gehouden hebbende

„ in het Zeewater, waar mede de Bokaal ge-

„ vuld was , waren meestendeels ait hunne /

„ Holletjes gegaan. In die ftaat was derzel*

„ ver langte , op het Oog , een Linie , de

,, dikte een agtfle van een Linie
, en men

,, telde zeer klaar zestien Hoornen om huu-

„ nen Kop. De Waarneeming was nog naauw-

,, keuriger , toen ik my van ’t Mikroskoop

j, bediende
,

door welks behulp ik zag
, dat

3» hun Lighaam langwerpig en Kegelvormig

„ was
, omringd met een fyn en doorfchy-

,, nend Vlies, door het welke heen men een

„ Ka-
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„ Kanaal befpeurde
, waar vaa het bovenfte

,,
gedeelte , dat gemeenfchap hadt met den

„ Mond , fcheen gevuld te zyn met eene Hoofde

„ minder doorfehytiende StolFe dan het

5, derfte gedeelte: een StofFe die donker geel

5, was van Kleur; ’t welk my aanleiding gaf

j, om te vermoeden , dat dit Kanaal wel de

>5 Maag mogt zyn in deeze Dieren. Alzo het

j>. Zeewater ras bederft
, en dit niet ruim

j, twee of drie Dagen daar in gebleeven v/as,

„ zonder een Reuk aan te neemen
,
die ge»

„ meenlyk een bewys is van Rotting
;

zo

,, verlieten alle de Polypen haare Pypjes
,
en

„ vielen zonder beweeging uitgeftrekt op

,, den bodem van her Glas,”

Deeze Steenige Overkorfting wordt dikwils

gevonden (zege de Heer Ellis^ op het Sik-

kel -Korallyn , by onregelmaatige Klompjes,

vertoonende zig als wit Zand , dat vast te

famen gevoegd is en vereenigd: doch, door

het Mikroskoop , fchynt dezelve te beftaan

uit oneindig veel kleine ronde Celletjes, niet

regulier geplaatst, maar zodanig, dat de ron-

de Ingangen der Celletjes aan de buitenzyde

zigtbaar zyn , en dus vertoont het zig
, door

't Mikroskoop gezien
, gelykerwys de Puim-

fteen.

( 57) Cellepore tnet mdagtig famengshoopte lvu.
OllepQTA

rfTTUCo/Ok

(57) Celltpsra Cellnlis fihrotundo • gloin^rwis evatis, Ore

O li
fa’’-

l, xvm stus»



VI.

'j^rozzL,

LXIX,
Hoofd-
stuk,

SI4 BESCHUYVINJÏ VAM
vormige Celletjes^ die den Mond eeui-?

germaate drietandig hebben.

Ueeze Soprc komt voor op het Wier ea
andeie dingen in de Middellandfche Zec^ zegt

Linna;üs, en voegt ’er by, dat een fcherp-

zierid Oog vereifcht wordt om de Mondjes
van de Pypjes in dit Koraal j *t welk een wit“

te Kluwen maakt , waar te neemen. Zyn
jEd. twyfelt , of daar toe ook de ' EJeharn

Annvlaris vaq Pao o as te betrekken zy

,

welke deeze Heer nergens dan aan de Steelt-

jes van de Kaapfche Zee -Planten, die men
thans menigvuldig krygc, waargenomen hadc,
alwaar zy Ringswyze om de Steeltjes zit. De
Celletjes zyn Cylinderagtig

, aan den Top
open, en hebben een Wrat aan ieder zyde
van haar Mondje, Zie daar de reden van den
bynaam. Op myne Kaapfche Zee -Planten
yind ik Tarteragtige aangroeizels met derge-

lyke Celletjes of Knobbeltjes, waar van eenir

gen open zyn, bezet. Voorheen hadt onze
Ridder daar toe een Pypagtig Korstgewasje
yan den Heer E i, l i s Phuis gebragt , dat
paarfch is van Kleur. Dit beftaat uit Ringsr

wyze ryën van zeer kleine en byna evenwydj!.

ge Pypjes, die h^lf doorfchynende zyn, om-

rjn-

fubtridentato. Syst. ifat. XII. Tubipoia Verrncofa, ’Syst,.

hat. X p, 789, Efthaxa Apnulati*. P J3.

^5: b|, 'si^.

' “ '
' “ ' •
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ringende het Zee.Ruy en de getande Koral-

Jynen.

Cellepore met verheyenronde Celletjes ,

die de Mondjes zeventandig helben.

VI.
Afdeel.
LXIX.
Hoofd-
stuk.

LVIII.
Cellepora

Ciliata»

De bynaam , Haarige of Oogbaavige ,
is van Haainge,

den Heer Pallas afkomftig» die denzelven

gegeven heeft aan eene Soort van Kfchara

,

welke Korsten maakt op de Klippen , die

Steenagtig zyn en plat , beftaancle uit Cellet-

jes
,

die weinig verhevenrond zyn , maar zeer

ruuw, en het Mondje gerand hebben ,
niet

alleen, maar ook bezet met zeven Haairagti-

ge Puntjes. Zy komt voor op die plaatfen

van de Middellandfche Zee, daar het Koraal

groeit , of ook op Zee -Planten aan de Kust

van Engeland , en op de Westindifche Ko-

ïaalgewasfen.

C<o') Cellepore met byna Klootronde doorfchy- mx.

Tiende Celletjes , die het Mondje eenvou- Hyaiina.

dig en fcheef hebben.
ci5ore!

Op de onderkant van de Lederagtige Mil-

le-

(jg) Cellepora Cellul's convexij. Ore feptemdentato. Syit,

Jfut, XII. Elchara ciliata. P a i. l. Ztoph, C. Lyst der

Flanti. bl. 47»

(59} Cellepora CelliiHs fubgIoboCs diaphanis , Or? obliquo

fimpUci. Sjit, NaU XII*

O 4

I, Dïiel, xVU. stok.



VI.
^rDEEL.
PXIX.
POOFD-
gTüjf.

Eigenschappen der

iepora, of vap het Leder- Koraal, komt dea.
ze Soort, zege LiNNiEOs, menigvuldig

^ ^ De Celletjes zyn digc
aan elkander op eene Vlakte gefchikt , en
hebben het Mondje naauwlyks gerand, zel-
den in de Top van 't Celletje, dikwil* fcheef,

dat is meer over de ééne zyde dan over’ de
andere,

LXX. HOOFDSTUK.
Eigenfehappen der Dierplanten «*

P L A N T jj IE R.JE N in 't algemeen, hunne
Onderfcheiding y Rangfchikking en Kenmer-
ken der Gejlagten,

Tk heb bevoorens aangemerkt, dat LlN-
4- na;üs van de Steenagtige Zec-Cevras-
fen de anderen afgezonderd heeft , en ge-
plaatst in de Vyfde Rang , onder den naam
van Zoöphya, dat is Dierplanten o^
Plantdieren. Thans gevorderd zynde
tot üe befchryving van decze Schepzel^tn ,waar mede het Ryk der Dieren bedooten
wordt

, zo zal ik wat omftandiger behooren
te fpreeken van derzelveq Eigenfehappen

Jq
t algemeen. In de eerfte plaats geef ifc

de beknopte bepaaling op , van onzen Rid.
der, die woordelyk dus ijireekt,

s> Ds.
a
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„ De Zoöphyta zyn niet, gelykerwys

j,
Lithophyta, autheuren van hunne Schaal of lxx/

„ Stam, luaar de Schaal van hun. De Stam-HooFD-

„ men, naamelyk , zyn waare Planten, die®'^'^^*

j, door Geftalcewisfeling overgaan in bezielde

,, bloemen, (waare Diertjes,) famengefteld

,, uit Werktuigen der Voortteeling en Midde-

,, len ter beweeging ; op dat zy de beweeging

,

,, die zy van buiten niet hebben , van zig zelf

mogen bekomen”,

’t Is blykbaar, dat deeze bepaaling nietbe- veifchii

trekkelyk zy tot alle Geflagten van deezeapianfen'cit

Rang ,
maar alleenlylc tot die genen , welkej|.‘““*‘''

men anders Zee-Gewasfen noemt, gelyk de

Koraalen , Zee- Heesters , Alcyoniën, Spon-

fen , Korallynen , enz. De Polypen , Zee-

Penncn en dergelyken» op ’t end van deezcn

Rang geplaatst , hebben cene uitwendige be-

yveeging of beweegen het geheele Lighaam ,

gelyk andere Dieren ; zy loopen , zwemmen en

wat dies meer is. Gedpgte Zee - Gewasfcn , in

tegendeel, zitten op een Grcmdlluk vast en

. beweegen zig, zoveel wy weeten, niet; maar

de Diertjes , die in hunne zelfftandigheid of

jn de Schors woonen
, komen ’er uit te voor-

fchyn, fpreiden hunne Armen uit en trekken

dezelven weder in, geevende dus alle blykea.

van een Dierlyk Leven. Ik noem derhalve

deeze laatften Dierplanten, als Planten

met eep Dierlyk Leven begaafd, en fpaar de

I. DfEI,. XVn. STUK,
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VI. benaaming van Plantdieren, als Dieren

LX^!^’
eenige Eigenfchappen der Planten hebben

,

Hoorn- voor de^Polypen, Zee -Pennen, Lintvvor-
*TUK. men, enz.

tJ'hydf verftaan heb-
Ouden ben leert ons Aldrovandus

, die een ge»

heel Boek ,
dat het laatfte is van zyne be»

fchryving der Dieren, gefchreeven heefc over
deeze Schepzelen. ,, Die (zegt hy3

, welke

„ noch den aart hebben van Dieren , noch

„ van Boomen of Planten , maar als tusfehen

„ beiden dobberen , voeren by de Grieken

,, den naaai van Wy kunnen ’er,

>> in ’t Latyn , geen naam aan geeven, een

^ ware men dezelvcn Plantanimes of Planta-

,, nimaHa mogt noemen. Zodanigen zyn ds

„ Zee -Netels, Zee. Claazen, Zee -Schaften,

,, Zee -Longen, en veele anderen ; by welken
„ fommigen de vSponfen tellen , die wy plaat-

,, zen zullen onder de onvolmaakte Planten”,

Gedagte Zee - Netels
, Zee - Blaazen

,
enz.

worden thans als Dieren aangeraerkt, en zyn

* zichet^eeds onder de Mollusca befchreeven *, Ter-

sroK. 3lle de op een Grondfteun
vastgegroeide Zee - Gewasfèn tot de Planten

^t^Biadz. betrokken
, gelyk wy gezien hebben t » zo

* bleef ’er, volgens hunne Stelling, thans wei-
nig voor Dierplanten of Plantdieren over.

Dodon,eus hadt de Sponfen en Alcyo-

zodanig aangemerkt j , doch
' "

’ de
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fje Kruidkundigen eigenden zig naderhand
» ,

-

jnet Tournefort, ook die Zee-Schepze-^£xx!‘

len toe. Zy hadden de Natuur nog niet ge- Hoofd-

noegzaam nagefpoord ; gelyk uit de Waar-

neemingen der volgende Onderzoekeren ge-

blceken is. Dit maakte, dat Rumphius
zig in verwarring bevondt, over de Natuur

der Schepzelen in de Zee voorkomende ,
wel-

ken hy niet wist, of zy tot Dieren , Planten

of Mineraalen , te betrekken waren, ,, Hier

„ loopen , Autheur ,) loevende

,

,,
groeijende en mineraale dingen alle onder

„ malkander, maakende Planten die leeven,

,, Starren die groeijen en Dieren die de Plan-

,, ten nabootzen”. Dit maakte ook, om zulks

in ’t voorbygaan te zeggen , dat de groote

Re A o MUS. de groeijing van het Koraal eerst

Plantaartig ,
toen Steenagtig en eindelyk als

Dierlyk of met een Dierlyk Leven bedeeld,

aanmerkte, Deeze twyfcling , om kort te

gaan, herfchiep de Bloemen van Marsigli

jn dePolypenvan Peyssonel!

De meeften evenwel hielden de Zee Gewas- wat by

fen alleenlyk voor Nesten, Wooningen of

,

Steunzels van Diertjes, tot dat Don ati het

JCoraal verklaarde voor een Dierplant of Plant-

dier, Ik heb zyne Woorden hier voor ge-

boekt *. De Madreporen hadt Impera- , siadi^

T u s reeds aangemerkt , deel te hebben aan ^3*

het Dierlyk Leven ,
en de Sponfen erkende

hy met Gevoel begaafd te zyn, De Engelfch-

man,

ï. D?J.L. XVII, STUK.
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AfSl. onderzoek in

;lxx. 4
ftellende op zeker klein Buisagcig

Hoofd, Zee -Gewasje, kwam daar door rot het vcr-

Thet C n' '""T
betrekken

tot het Genagt der Zo'öphyta. Op die zelfde
manier vondt zig ook de Heer Eli.is ge-
noodzaakt, om het denkbeeld van Donati'
dat de meefte Korallyncn Dierplanten zyn

"

’t welk door zyne Waarne^mingen bevestigd’
Zie werdt, toe te vallen *,

De Heer Doktor E aster leverde, gelyk
t nudz, gezegd is

, een Vertoog over de Plantdieren
of Dierplanten

, aan de Koningiyke Sociëteit
van Londen , dat in dei-zelver Verhandelin-
gen, op ’t jaar 1761, is geplaatst. * Hier ver-
haalt zyn Ed., dat zyne twyfeling

, in het
erkennen van .de Dierlyke natuur der Koral-
lynen, grootelyks was opgehelderd, door het
gene Linnjkus, in de Tiende Uitgaave van
zyn Samen ael der Natuur

, aangaande de
Zoöphyta gezegd hadt : te weeten. „ Het
„ zyn famengeltelde Diertjes

, op den twee^
fprong van het Ryk der Dieren en Plan-

„ ten geplaatst, waar van de meesten gewor<«
teld zynde Steden fchieten

, hun Leven
„ vermenigvuldigende door Takken, afvallen-
33 de Knoppen en door eene Gertaltewisfeling

3) van bezielde Bloemen
,
die zig van zelf be-

33 weegen
, en overgaan in Zaaddraagencle

33 Doosjes. Even als of de Planten Planc-
dieren waren

, zonder Gevoel en EeweQ-

« g'°g

»
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59 ging » Plantdieren waare Planten ,

j, maar met een Zenuwgeftel
, het Werktuig lxx!*

j, van Gevoel en Peweegingj voorzien.” Hoofc*
Dan merkt de Heer Baster aan, dat®™^*

Leibnitz reeds voorzegd hadt , hoe 'ef

t’eeniger tyd Lighaamen gevonden zouden

worden
, die men met gelyk Regt tot de

Planten en Dieren betrekken konj als zynde
al het gefchapene , op eene onafgebrokene ma«
nier, aan één gefchakeld. De bepaalingen ,

welken zyn Edi vervolgens van Planten en

Dieren geeft, oordeelt hy in één Lighaam te

kunnen famengevoegd worden
, en

, om te

verklaaren, hoe zulks in de Korallynen (5êr-

tularioi) weezentlyk plaats heeft , fpreekt zyn

Ed. aldus (*}.

,, Indien gy met senoegzaame oplettend- Hunne

„ heid overweegt , wat door den zeer geleer- croetjing,

den Don ATI aangaande den óorfprong derg°^|:^"‘„^,

Koraalen ,
en door my zelf van het grootfte

flag van Polypen in de Tubularia, weleer

V gezegd is ,
zult gy volkomen overtuigd

„ zyn, dat daar in, van het eerfte begin af

,

„ volftrekt eene Plantaartige groeijing plaats

heeft. Het blykt , inderdaad
, dat deeze

5,
Eytjes ,

gelykerwys tedere Knopjes, gelyk

„ nieuwe Leedjes ,
uit het Moederlyk Lighaam

*

,
uitbotten ,

naderhand grooter worden , op

„ de

(V In het gedagte Latynfchc Vetioog of Verhandeling *
Sf'ófhytU, Phil. TranfaB, Vol. LUi p. li},

I. ÜÏSJU, XVII, Stvk,
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Afdeel/’
Takjes aangroeijen

, ed eia*

l.XX. ” rypheid gekömen zynde, afval*

Hoofd- 5» len, en, wanneer zy een Steen, Schulp, of
stes, eenig ander hard Ij'ghaam aantreffeö , of

*’ Eymige Korst
, waar mede zy be-

,,
kleed zyn

, of door de onefFenheid zelve

„ van het Lighaam, zo lang daar aan kleeven

„ toe dat de Jongen uitgekomen zyn.

„ De enkele Schaal van dit Eytje is, in-

j, dien men dus mag fpreeken, eigentlyk van
„ natuure Plantaartig, en geeft, even als an-

,> dere Zaaden , eenige kleine Worteltjes op
,, zyde uit, waar mede zy aangehecht blyfc,
,> groeijende in 't eerst met korte Leedjes*
„ Het binnenfle van dit Ey, daarentegen, is

„ Dierlyk, en groeit te gclyk met de Plant*

„ aartige Schaal
, op even de zelfde manier

,

,, en in gelyken tyd; het fpreidt zig in Takjes
„ uit, welken al vervolgens andere Bloemen
„of Polypen uitgeeven , die wederom haar

„ Zaaden of Eycjes, naar dat men ze wil noe-

„ men, op haaren tyd vóórtbrengen.’*

Dan zulks door Waarneemingen op het
Denneboomagtige Korallyn met Afbeeldingen
opgehelderd hebbende

, vervolgt zyn Ëd, en
Zegti „ Hier uit blykc

, op welke manier dö
„ Stam van een Plantdier, gelykerwys ande«

9, re Planten
, in hoogte en dikte kan toenee.

>» men. Dezelve groeit, op even de zelfde wy-
» ze als zy, in langte uit ,

en wordt dikker*

Het
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j, Het enkele Merg, daar midden in, is Dier- VI.

, ,, Afdeeu
5’

. LXX.
„ Zien wy niet , hoe het onvermengde fy- Hoofd-

„ ne Zilver als Boompjes
,
Takswyze, door®^'’®*

„ de zelfttandigheid van den Steen in de My-

„ nen gegroeid is ? Hoe veel te meer kan een

,> Dier, als iby Takfchietingen ,
in een Plant

,j opgroeijen ? Hier uit blykt tevens dat een

„ iegelyk Zoophyton
, uit zyn Zaad of [Eytje

„ gebooren , zo lang het leeft alcyd groeijea

„ kan”.

De Gevolgen, welken de Heer Baste a

hier uit getrokken heeft
, zyn reeds voorge-

meld *. Ik merk in ’c byzonder aan , dat zyn * Biadz.

Ed. hier niet anders dan de Zoöphyta die een®®*®"‘‘*

Wortel hebben , en overzulks alleenlyk de

Zee-Gewasfen zogenaamd, of Dierplanten

^

bedoele. Het Is ook moeielyk algemeene Ei-

genfchappen op te geeven van alle de Geflag-

ten
,
welken L i n n u s ia deeze zyne Vyfdc

Rang geplaatst heeft. Die Schepzels, welke

de laatfte Geflagtcn bekleeden
, gelyk de Po-

lypen, Zee -Pennen, Lintwormen en Kloot-

diertjes, fchynen grootelyks van de Koraalen,

Zee-Hecfters, Korallynen
, Alcyoniën , Spon-

fen ,
te verfchillen. Het zyn Dieren

, die

,

riettegenftaaiide een vrye beweeging, iets met

de Planten overeenkomfligs hebben
, en dus

kan men dezelven te regt Plantdieren noemen.

Ik zal daar van in ’c vervolg fpreekén.

Gelyk nu de Heer Baster de Zoöphyta in Vcrdcelliig
•’ van

en-PALLAs,
I. PEEL. xvir, sthk;
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,

VI. enger paaien fchynr te befluiten dan onze Rlcï-

Pajllas, integendeel.

Hoofd- deezen Rang veel verder uitgebreid j doordieri

sxüK, zelfs de Steenagtige Zee - Gewasfen , welken

LiNN^üs lAthophyta tytelc ,
daar in begree-

pen worden Zyn Ed. heefc dezelven ook

ep een geheel andere manier gefchikt
, werpen-

de de gedagte Plantdieren door de Dierplanten

heen , op de volgende manierj

1. Geriagt Hydra, dat is
, Poiypus,

z. Efchara. Korstgewas.

3- Cellularia. Cel-Korallyn.

4 - Tübularia. Pyp - Korallyn.

5- Brachionus. Bastaard-Polypus.
€. Sertularia. Blaas - Korallyn,

7* Corgonia. Zee-Heefter.

8. Antipathes. Zee -Boom.
9- Ifis. Edel Koraal.

lO. Millepora. Kalk -Koraal.

1 1. Madrepora. Sterre - Koraal.

12< Tubipora. Orgel* Koraal.

13 - Akyonium. Alcyonie.

14. Pennatulaj Zee -Pen.

15* Spongia, Spons.

Twyfelagtige Geflagten.-

Ij Tmnia, Lintwornr;

2 . VolVQX. Klootdiertje.
-V n/

Corallim, Koraalinos.

Dè
i*) Elmhus ZsifhptTum

,

Hags
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De Vergelyking, welke de Heer ^ a l L a s

van deeze Schepzelen met de Dieren en Plan- lxx.
'

ten maakt , kan eenigerniaate ftrekken om een

algemeene Schets te geeven van derzelver

Eigenfchappen. Ziehier, hoe hy dienaangaan

de fpreekt. „ Fxrst komen de Pyp-Korally- en PlanteiJi

j» nen (Tuhularics') voot , die grootelyks ver-

s» maagfchapt zyn met de Wormhuisjes {^Ser-

iipul<B')y zynde buiten twyfel tot de Dieren

5j te betrekken , -welke een minder eenvoudig

„ maakzel en onderfcheiden Ingewanden, in

,, fommige Soorten evenwel een Plantaartige

„ Gettalteen aangroeijing vertoonen, en Eyt-

„ jes, als een Soort van Vrugten, uitwendig

i, vóórtbrengen; Dan geeven wy agt op dé

j, Polypên, die geheel uit een éénflagtig, zeer

„ levendig en vlug, Dierlyk Metg beftaari, en

j,
waar van ieder Stukje, daar menZe in vcr-

„ deelt, w'eder aangroeit tot een volmaakt

,, Dier , dat leeft ,
loopt ea eet , en niettemin

,

,, op de manier der Planten, Botten uitfchiet

„ van Jongen , die ryp géworden afyallen

;

„ ftervende eindelyk, wanneer zy esnEytje,

j,
naar een Vrugt gelykende , hebben voortge-

„ bragt. Hier aan volgen de raeelte Basterd-

„ Polyptn on Knopdraagende Korallynen

,

die

„ door haare Takldge Geftalte meer gelyken

„ naar Planten, van welken fommige Soor-

ten, op eeiie Plantaartige manier, haar eigen

„ Vrugtmaaking hebben , brengende Eijerleg-

„ gende PoIypen voort, die van onvrugtbaare

P ^ Vo«d.
I. Desi.. XVII. s-rus.
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AtdeÉl ” door de Takken verfpreidj ver-

LXX. * ” Iti de Zeeboomen zien wy ook een
Hoofd- » Soort van Vrngtmaaking

, en derzelver, zo
S7VK. „ wel, als der Edele Koraalcn en Zee.Heeste-

*’ [T* Geftaltc en manier van
,,

uroejjing , terwyl zy , even als het Ge-
„ boomte, een tweederleye, een Houtige en
„ Schorsagtige zelfftandigheid, hebben. ^Ook
„ blykt ons de overeenkomst van alle deeze
„ i^ierplsnten

, inzomierlieid met het Zee-
j, Ruy (Fucus) en Longe-Mos (^Lichen')^

,5 alzo zy , gelyk dezelven, niet door Wor-
„ tels gevoed worden

, (^welke zy niet heb-
5) ben

, zynde maar met een platten Grond”
iteuD aangehecht ,) maar dat zy met haar

„ geheele Oppervlakte het Voedzel uit het
5 , Element, ’t welk haar omringt, inzuigen:

„ met dit onderfcheid alleen
, dat in olaata

„ van enkele Poren , die ’er in de gedagte
„ Planten zyn

, de Dierplanten gevoed wor-

„ den door de Mondjes van ontelbaare Poly.

„ pen , die overal Bloemswyze uitbotten
, en

,, door Shaw niet kwaalyk by Worteltjes
„ vergeleeken zyn , doch welke in da Edele
,, Kwaaien y 21ee-^HeeJiers en Alcymiè'ny tevens
„ het werk van Bloemen verrigten , doordien

>ï zy ) in de binaenöe fcbuilhoeken van de
3, Celletjes, welken zy belfian, Eytjes voort-

s, brengen. Dus zou ook de Lintworm

^

die
5s veel gelykt naar een gewrichten Darm

, en
»> binnen de ouder Leedjes van het andere

End9)
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ji Énd Ëytjes baart
, vergeleekcn kunnen

j, worden by de Darmagtige Flap
,

in dé AfdesIj

jj Slooten groeijende
, welke binnen dé in-

wendige Celletjes haare Eytjes voortbrengf.

5, Ook zou men het allereenvoudigst Kloot-

i) diertje j zweetneiide naar eén Blaas vol

SS Jongen, gelyk kunnen ftellen met de aller-

ii beknoptfte en onvolmaakfte Piantgewasfen j

SS de onderaardfche Bovisten s die door haare

i, geheele Oppervlakte Voedzel intrekken ^

j, en van welken, ryp geworden, het geheele

j, Mei-g in Tand verftuift. Het Dierlyke

„ Leven , eindelyk , dat in de Alcyónièn

jj flaauw is , in de Sponfen byna geheel uit»

i, gedoofd, en de zeer eenvoudige, ja, op

SS dat ik zo fpreeke , eenflagtige Werktuig-

,s lyke Strudluur , baant een gereeden over-

s, gang van dezelven tot de Zwammen en

s, Paddeftoelen”.

Dit gebruikt dan de Heer PattAs verder

tot bevestiging, dat de Natuur, gelyk

L

eiiS-

NiTs beweerd hadt, geene Sprongen maakt j

maar dat al het Gefchapené zodanig aan ééd
gefchakeld is s dat , daar het ééne ophoüdt

,

het andere aanvang neemt. Zulks heeft Lin*
N ^ u s ook ,

geiyk ik meermaalen aangemerkt

heb ,
wel in ’C Oog gehouden. Hierom de

Amphibia geplaatst tusfchen de Vogels eti

Visfchen , en zo veele , die men gemeenlyk

Visfchen noemt, tot de Amphibia betrokken^

Hierom de Klasfe der Visfchen, indevöori^
P 2 Üit-

'

1, Dsii., xvn. STUK.
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VI. üitgaave, befloocen met het Zee - Draakje
, das

Infektcn
, die daarop volgen.

Hoofde ,
verfchilt- Hierom

, eindelyk
, het Ryk der

sruK. ‘Dieren ge-eindigd met die genen, welke het
allerminfte van het Dierlyke Leven hebben,

. en naast komen aan de Planten.

De Heer Donati heeft deeze aan- een-
fchakeling van de Werken der Natuur zeer
llerk gedreeven , en gaat , derhalve, in zyne
Schets van eene Natuurlyke Historie der Adri-

atifcheZee, van de Zee -Planten, die Bloem
en Vrugten draagen , eerst over tot die Zee-
Gewasfen, Polypiers genaamd, welke als Nes-
ten zyn van Polypen of Diertjes , die zig op
dezelven als Bloemen vertoonen : dan komt hy

tot

O g O a

O R D O Q.U I N T U S,

Animalia compojtta^ efflorescentia more

. 'VegetaUlium^
.

Z O O P H Y T A.

alicuii fixata funt.

340. Is IS. Stirps Lapidea.

341- GorgOnia. Stirpsfuhcorneai

34*» A tc Y o N I ü M, Stirps Süberofa,

343 -
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tot die Zee - Gewasfen, welke in hunne gebee- VI.

Je Zelfftandigbeid een Dierlyk Leven hebben

,

gelyk de Alcyoniën en Sponfen, noemende de- noora«

zelven Dierplanten, ZoÖphyta, en eindelyk tot

de genen die beweeglyk zyn, onder den naain

van PhytoTiOa of Plantdieren.

Omtrent op dergelyke manier is de Vcrdee-

ling van Linn/bus gefchikt ,
gelyk hier

volgt : mids dat ik ook aan de eerfte Onderdee-

Jing , van zyn Ed. gemaakt , den naam van

DiERPi ANTEN geef, om dat het Lighaamen

zyn in de gedaante van Planten, die een Dier-

lyk Leven hebben; en de andere Onderdeeling

begryp onder den naam van Plantdieren,

als Dieren zyndc van eene Plantaartige natuur,

VYFDE RANG.
Samengeftelde Dieren, die uitbotten op de

manier der Planten.

dierplanten.

Die ergens aan vastgehecht zyn.

•

340. Edel Koraal, ’t Gewas Steenagdg.

341. Zee-Heester. ’t: Gewas naar Hoorn

gelykende.
.

342. Alcyonie. *t Gewas Knrkagtig,

P 3
L Dssin XVII. STUK^

343 *
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230 De Eigcnscaii atpen

343. Spong IA. Stirps Stupofa.

344. F LOST RA. Stirps Porojisfima.

345

.

Tübularia. Stirps Fijlulofa,

346. CoRALLINA. Stirps AfticuUs FilifoT*

mibus Calcareis.

547. Sertülaria. Stirps Articulis Filifor-;

mibus Fibrofis.

348. VoRTiCELLA. Stitps ArticuUs Fibrofii

Gelatinofis.

P H Y T O Z O A.

Qm!B moventuT de loco in locum.

349. Hydra. Qs terminals cinStumTentactiUs.

gSp. Pennatüla. Fiberum Cauleseens , Fev,'

nifortne ,
margine SoboUfero.

551. Taïnia. Liherum Articulatum MoniU-

forms.

35a. VoLvox. Liherumfubrotundum Sobolsni-

dulante.

353. Füria. Liherum Lineare retrorfum Acu-

leatum.

354 . Chaos. Liherum rsdiAvum metamorphum

in Vegetante,.
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-143. Spons. ’c Gewas Vlokkig. AfILl.

c/a Korstcewas.

’

t Gewas met ontelbaa- lxX.

re Gaatjes.
_

345. Ptpgewas. ’t Gewas uit Pypjes be- stuk.

346. Koraalmos. ’c Gewas met geketting-

de Kalkagtige Leedjes.
.

347. Korallyn. ’t Gewas met gekettingde

Vezelagtige Leedjes.

340f BASTEBn-PoLVPOs. ’t Gewas met Veze ag

tigc Leedjes ,
uit Lil beftaande.

plantdieren.

Die zig beweegende verplaatzen.

349, PolYpds. Een Mond aan ’c End, met

Voelers omgeven. _ . , .

350. Zee- Pen. Een vry Lighaam, dat ge-

fteeld is ,
als een Schryfpen , en uit

den Rand jongt.

Lintworm. Een vry Lighaam met

' Leedjes, als een Juweelen Halsketting.

«5a, Kloot dier T JE. Een vry Lighaam,

dat rondagtig is, en een Nest van Jon-

gen.

0153. Dolle Worm. Een vry Lighaam,

ijjjg en dun, agterwaards gedoomd.

Chaos. Een vry Lighaam , dat herleeft ,

gjj door Verandering overgaac in een

Plantgewas.

p 4 LXXI, HOOFD-
ï. DESL. XVII. STUK.

I
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LXXI.
|iOOFD'

Sïü^,

432 Beschryving van

Lxxi. Hoofdstuk,

Befchryving van ’t Geflagc der Edele Ko-
raal e n , waar in het Konings - Koraal , de

Leedjes - Koraalen , en het zo vermaarde

Bloedkoraal, vervat zyn.

p|e reden, dat Linn^üs hier den naain
4--^ van een Heidenfchc Godin aan de ei-

gentlykc Koraalen gegeven heeft, is duifler,
^

JJit werdt by de Egyptenaaren aangebeeden,

Sommigen willen
, dat zy Ceres, de Godin

van den Koornbouw ; anderen dat zy de
Aarde of de Maan ; anderen, eindelyk, dat

zy Pallas of Minerva
, het Orakel der Ge-

leerden, ^aar mede- bedoeld hebben. Hoe
’t zy , Ifis hadt hec gebruik van -^Vlas

, tot

Linnen Kleederen , eerst in trein gebragr.

Haare Priefters onthielden zig van Varkens?

pn Sohaapen - Vleefch , zy gebruikten ook geen

Zout tot de Spjzen , pm hunne Kuifchheid
niet te bezoedelen. Dit laatfte zal rapoglyk
aanleiding gegeven hebben tot het gebruiken

van deezen Geflagtnaam , pm de zuiverheid

uit te drukken van die Zee - Schepzelen , wel-

kpn ik hier voprftel pnder den nagm vaq

Et)ELE Koraalen,
Het woord Koraal, naamelyk, wordt, ge-

lyk wy gezien hebben ,
aan de Steenagtige

Zee-

t

/
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Zee'Gewasfen in ’t algemeen gegeven. De VI.

Madreporen, die ’er het gros van uitmaaken ,
*

noemt men Sterre - Koraalen ; onder de Mille-

H

oofd^ .

poren heeft men Lint- , Kant, Net-, Leder- stok.

Kalk- en andere Koraalen. Met reden mogt

ik derhalve dit Geflagt van Koraalen, waar

onder de meeften zeer fraay ,
en zo wel in

de Indiën als hier te Lande in veel agting

zyn , van de overigen uitmonfteren door ee-

nen Edelen naam.

De Kenmerken , die onze Ridder opgeeft, Kenmet-

zyn, dat het een Geworteld Gewas is,.van

Sceenagtige zelfftandigheid , onbuigzaam en

dikwils uit Leedjes beftaande: welks Bloemen

Polypen zyn , die op de zyden der Takjes

uitkomen ,
en zig aldaar uitbreiden. Dit

,

echter, is niet in alle de Soorten van dit Ge-

flagt waargenomen , len de zelfftandigheid

kan niet eigentlyk Steènig genoemd worden

,

dan in het Bloedkoraal alleen. Zy is, in de

anderen ,
veeleer Kraakbeenig of als van

Hoorn en eenigermaate buigzaam: ja in fom-

migen zeer voos , als Puimfteen. Ik zou,

derhalve, de Zee-Gewasfen van dit Geflagt

Boomagtig getakt noemen, zonder blykbaa-

re Gaatjes ,
’t welk evenwel ook niet zon-

der uitzondering aan te neeraen is.

Het begrypc zes Soorten , waar van de sooKeni

eerlte is het gene men Konings- Koraal noemt,

de tweede en derde worden Leedjes -Koraal,

de laatfte Bloedkoraal geheten.

P 5 Cl) Ede!

I, Dkeu xvii* stuk.



$34 Beschryvikg van

aJeel. gefireepte Leedjes, die

^LXXl. dunner tusfchen- Leedjes aan elkant

Hoofd- der gevoegd zyn.

STDK.

ï. Dat de naain van Konings • Koraal aan dit

ijspprh. Zee -Gewas, wegens de ongemecne agdng,

KoKiü^**
Oostindie heeft

,
gegeven zy,

is buiten tvvyfel. Het bekleedt derhalve, te

regt ,
de eerfte plaats onder de Edele Koraa-

• len. :Het valt in de Oost en West, de
Middellandfche en de Noordzee, doch zyne
voor aamfte Geboorteplaats fchynt Oostiu-

die te zyn. Clüsius hadt het Hippuris
Saxea getyceld , en hier van is de bynaatn
ontleend , die zo veel zegt als Paardeftaart,

De Kruidkundigen noemden het Corallum gen>
culatum album, in navolging van Impera-
TUs, die het Corallum arxiculatum geheten
hadt, en daarom geeven fommigen ’er dea
naam van Leedjes -Koraal aan, welke eigent-

lyk tot de volgende Soorten beboort. Gdal-
THIERI

(i) Ifis Stirpe CoralUnJ, Atticulis fltiatls, Geniculis nt-
tenuatis. Faun. Suic, 1220. Sertulatia lamolïsfima Articulis
rolcatif.. H«Tt. Clif. 480. Mu!. Titfin. liS.Hippmh Saxea.
Clus. Exot. 124. Baüh. hiit, ni. p. 78».
Mus. 78, T. 23. Oleab. Mu$, 7(5. T. 3S. ft 4- Accax-

Wmm album. Rümph. .AnA. VI, p- aaS. T. 84. Litho-

phyton aiticulatmn internodiis ftriatum Güalth,
TVjt. Tab. 7. verfl. E Dw. .Av. T. 93 * Seb. Kab. T, iip.

f- I, ï. Pa 4.1,. SZoófh, 145, Konings-Koiaal. iyis

Tlmti, bl, 292,
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7HIERI noemt het Lithophyton t
en

K^os hadt het, voorheen, tot de Sertularix l^xi,
betrokken. Rumphios noemt hetzelve '’tHooKD-

wicte Accarhaar^ zeggende dat men ’t in

leitfch noemt KalbaJiaar pute parcmpmnf

dat het voor ’t Wyfje gehouden wordt van

de ongetakte of Palrabies, die echter groote*

lyks daar van verfchilt.

Het Konings - Koraal fchynt deels tot de

Stecnagtige Zee -Gewasfen , deels tot de

Hoornagtige Zee*Heeüers te behooren, Het

beftaac, naaraelyk, in ’t algemeen befchouwd

zynde, uit eene beurtlingfe famenvoeging van

Leedjes ,
die Steen- en Hoornagtig zyn

,

en

dus in natuur geheel van elkander verfchillen.

Dit is in zo verre waar, dat men zelfs door

branden of vylen de byzondere hoedanighe-

den ontdekt van deeze Leedjes ,
die door een

foort van Kraakbeen ,
dat eene Lederagtige

ftrudluur heeft , of als uit Vezelen beftaat,

fchynen famengevoegd te zyn. De evenredig-

heid van deeze Leedjes tot malkander , in

langte ,
is oneindig verfchillende, In zéér

dunne Takjes vindt men de Hoornagtige

I.eedjes meestal zeer veel korter dan de an-

deren. In Takken van middelmaatige dikte

xyn de Hoornagtige dikwils langer dan de

Stecnagtige : cn de Stammen, zo wel als de

Wortel of Voetftukken
,

beftaan veekyds

geheel uit Steen. Ik heb zodanig een Stam ,

van meer dan een Voet lang en een Duim dik

zon-

I. Sjir.L, XVII. £TUK»



3."u IJeschr.yvij^q van
yj,

zonder eenige Leedjes,
dikte en Kleur

Afp^el. heeft meer beftendigheid
plaats. De Steen-

HOOFD veel dikker dan de

STUK. anderen , die zwart of zwartagtig bruin zyn y

Konin^s* ^0 de Steenagtige zien uic den witten geelag*
Keraa!.

(-ig of Afchgraauw, Beiden zyn zy overlangs
;

de zwarte doorgaans fyner en de wjtten

dieper, gegroefd.

De zwarte Leedjes, op de fam?nvoeging,

als zy vat) de witten afgefclieiden zyn

,

naauwkeurig befchouwende
, zo word ik ge-

waar, dat zy in ’t midden, ter halver dikte

of daar omtrent , een Steenagtig Merg heb-
ben ; daar hec Hoornagtige als een Schors
rondom aangevoegd zit. Dit Steenagtige zal

gemeenfchap geeven aan de Leedjes onder el-

kandei. Luiten dien heeft dit Koraal nog een
diitkw Schors, die men fomtyds

, in gedroogde
Stukken, nog daar aan ten deele waarneemt,
zynde byna van eene Kurkagtige natuur, cn
vol Gaatjes

,
zo overlangs als overdwars, die

dezelve Spongieus maaken
, en mooglyk ge-

diend hebben tot huisvesting van Polypen of
dergelyke Diertjes. Deeze Schors drukt de
gedaante der Takken uit, eu maakt de Enden
ftomp, zegt de HeerpALi.As, die dezelve
aan een droog Exemplaar heeft waargeno.
men.

Gemecne het voorgaande blykt genoegzaam, dat
Bf^nand- het Konings . Koraal een Boom- ofHeefter-

agtJg Zee- Gewas zy. Rümphiüs merkt het

Witte
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Witte Kalbahaar als het Derde Geflagt van de VI.

Indiaanfche Koraalboompjes aan ,
en lx^L*

hetzelve in twee Hoofdfoorten ,
met Leedjes hoofd*

of zonder Leedjes. Deeze laatfte Soort ver* «tuk.

ftaat hy het VVitte Koraal der Apotheeken

door, en dus komt dat hier niet in aanmer-

king. Van ’t gene Leedjes heeft maakt hy

wederom eene Strand- en eene Zee- Soort, De
eerfte of gemeene , zegt hy , is een Poompje
van anderhalf of twee Voeten boog , fneC

veeie kromme Takken opfehietende , die

door dwars -Takken aan malkander gevoegd

zyn. Het heeft doorgaans geen overend ftaan-

de, maar een overzyde leggende Stam, en 'de

Takken groeijen onr^elmaatig door malkan-

der ; evenwel komen ’er ook fraaije boompjes

van voor. Van buiten is dit Koraal met een

dikke ,
graauwe en Spongieuze Schors be-

kleed ,
welke maakt , dat de Boompjes en

Takken, onder Water, zig vertoonen als een

Bos Biezen , zegt Rumphius, ’t welk met

den Stroom heen en weder flingert. „ Dit

„ heeft onervarenen doen oordeelen, dat alle

„ Koraalboompjes, in Zee nog ttaande. Kruid

-

„ agtig zyn, en de Steenhardheid eerst in de

„ Lugt verkrygen. Egter llaa ik toe, gelyk
meermaals gezegd heb, dat zy onder Wa-

„ ter buigzaamer zyn.

,, De verfch uitgehaalde Boompjes, nu

3, (vervolgt die Autheur moet men een

„ Maand in Regen en Wind leggen, op dat

de
I. PïEt, SVIl. STWK.
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838 Beschryvinc VAH

5, de graauwe Schors murw worde, die ihea

„ dan ligt daar af wryven of mee een Bor-

„ fteltje affehuuren kacii De Stam en on»

,,
derfte Takken hebben reeds onder Water

,,
deeze Korst verlooren, maar groeijen van

„ onderen op met een andere Kalkagtige

die ’er vaster aanhangt , en niet dan met

**fchraapen af te krygen is. Het Ichooil

gemaakte Boompje is van onderen ligt

„ graanw, daar fomtyds wat blaauws, fom-

j, tyds wat geels onder fpeelt ; de bovenftc

„ Takken zyn zuiver wit : van binnen is hec

i, uit den witten Yskleurig , met een klein

,, vfit Harcje , als een Bezemrysie, daar men

„ twee of drie rollen ziet omleggen , allen

iy van. eene Steenharde en digte zelfftandig-

j, heid ,
die zig op een Steen fyn laat wry*

„ ven”.

Om dit te onderzoeken , heb ik een Steen-

agtig Leedje, van ruim een half Duim dikte ^

dwars doorgezaagd , en bevind de zelfftandig-

heid volkomen egaal, zonder eenig blyk van

Ringen of Hart , maar het dunnere Hoornag-

tige Leedje, daar aan zittende, ook doorge-

zaagd , anderhalf Kwartier Duims dik , be-

llaat uit twee of drie Hoomige Ringen, en

heefteen Steenig Hartje, Yskleurig j een agtfte

Duims
,
of daar omtrent , in middellyn. Dit

Hartje heeft, ’t gene aanmerkelyk is, derge-

lyke ingroevingen , als de Steenige Leedjes

van buiten hebben. Zou derhalve die Hoor-

üi-
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jiige Zelfftandigheid ook alleenlyk als een VI*

Schors om de dunne Leedjes gegroeid zyn,

of zou zy een overblyfzel zyn van de Schors , Hoof».
daar Rümphius van fpreekc? Hoe kunnen
de Takjes van het Konings - Koraal , die by

ons zo broofch zyn en zo ligt by die Leed-

jes afbreeken , wanneer menze maar onvoor»

zigtig aanraakt , in Oostindie dat afwryven en

afborftelen van de Schors uicftaan ? Buiten

twyfel zyn zy , verfch uit de Zee gehaald,

veel taaijer ; doch het onderfcheid van fterkte

fchynt wat groot.

Myn gedagten zyn, dat deeze Schors, die

wy aan de dunne Leedjes vinden zitten,

dient om de Takken van dit Zee -Gewas

buigzaam te maaken , zo lang het zig in de

Zee bevindt. Dit zal iemand ligt toeftaan , die

opgemerkt heeft, hoe de zeer dunne Takjes,

aan onze Konings - Koraal Boompjes, door

middel van die Leedjes nog buigzaam zyn.

Niettemin is de langte der zwartagtige Leedjes,

in dezelven,naauwlyks noemenswaardig, wan-

neer menze met die der witte Leedjes ver-

gelykt, welke, zelfs in Takken van dikte als

een Schryfpon , fomtyds
, nog wel zesmaal

20 lang» maar in dikkere Takken dikwils kor-

I

ter zyn dan de zwarte Leedjes, In anderen

1 evenwel heeft regt het tegendeel plaats, ge-

> jyk dit blykt uit de Afbeelding van het Gewas

,

I

uit myne Vsr^nmeling , in Tig, i , Plaat

CXXXI

,

vertoond.
Dit

»

I, DEELt XV 11. STüJt*
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VI.

'Afpeel.
LXXI.

Hoofd»
STUK.

KnoSbe*
lig KO'
nings - Ko-
mal.

H. CXXXI,
fiij. I.

Dit Boompje heeft niet alleen zyn Wortel j

maar is ook nog ten deele bekleed met zynê

geele Schors, die zelfs over verfcheidenc vafi

de Steenagtige Leedjes heen loopt. De Knob-

beligheid onderfchcidc dit grootelyks van het

gewoone Konings ^Coraal , en daar in komt

het oogfchynelyk overeen met die Soort , wel-

ke R oM p H I u s van de voorgaande afzondert ,

onder den naam van Zee Kmings- Koraal ^oc'a

hy merkt aan . dat dezelve niet dan by ftukken

en brokken vali Takken voorkomt , als van

Boompjes of Boomen, die diep in Zee ftaan»

afgeflagen, en dan aan ’t Strand gefpoeld zyn-

de : ’t welk hier naauwlyks plaats fchynt gehad

te kunnen hebben. Men ziet in dit Stuk vol-

maakt de geileldheid van den Wortel , waar

uit het voortgekomen is, en tegen de natuur

der andere Exemplaaren , die ik heb , blyven

hier de Takken aan den Wortel nagenoeg zo

dun als hooger. Men ziet ’er ook kleine

Scheutjes aan , van eene andere gedaante dan

gewoonlyk. Ik weet de plaats der afkomst

met.

„De zelfftandigheid van dit Kalbahaar

,

„ (zegt gemelde Autheur ,} is wel Steenhard

,

„ doch zy moet ligter zyn dan die van het

voorgaande, en de Stukken, tegen malkan-

„ der gellagen, moeten een doffen Klank gee.(

„ ven, als of ’er Hout onder gemengd ware:

9, want, hetgene als louter Steen klinkt
, wordt

vooï
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ji vodr zo goed niet gehouden. Dit heeft Vi.’,

j, plaats in ’t gene lang op Strand gerold is

met dc Baaren
, zynde dus door dc Zon in hJofd*

j, Zee te veel verfteendi Deszelfs deugd kent stok.

j, men ook daar aan $ dat het in ’t wryveri

j) weinig van eenen Keyagtigen ^ maar meer

i, Van een gerooüerd Brood Reuk heeft; dien

het in ’t Water behouden moet , wan-

,, .neer men ’t inneemt Voorts probeeren de

jj Inlanders hetzelve met Sap van Zuure
-Limoenen, wordende het gene dat fpoertigsc

j, en meest kookt voor het beste .gehouden”.

By het doorzaagen van ’t gedagte Steenig

Lid van een Takje van dit Koraal, bevond ik

daar den Reuk van Kreeft - Oogen in , ’t welk

die Keyagtige Reuk zal zyn , waarR u m p h 1 o s

van fpreekt. De zwarte Leedjes ^ aan de
Kaars gebrand , geeven eenigen Stank ^ naaf

dien van gebrand Hoorn gelykende. De op-

bruifehitig met Zuure Vogten toont den Zuur-

breekenden aart van dit Zee - Gewas , welke ^

naar alle vraarCchynlyfcheid, wel den grootfteri

rol fpeelt in de Geneezingen, die men ’er aan

toefchryft.

Hoewel wy , naamelyk
j van bet Konings- Gebtvikr

koraal geen gebruik maaken
, is hetzelve doch

in Oostindie een zeer beroemd Geneesmiddel.

By fommigen der Indiaanen
, inzonderheid by

die van Ternate,* wordt het beste
, om deze

reden , hooger geagt dan het Roode Koraal

;

Ja zy geeven ’er fomtydj het dubbelde Gewigé

t déél, xvii. s*vr.
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VI* van Zilver voor. In ’t algemeen worde *er de

^XXI^
to^g-fchreeven

, om het Venyn te

Hoofd-* wederllaan , het Hart te verfterken ,
den Brand

STUK. in Koortfen te verminderen
, en allerley onge-

Kmin;’,- fteldheden van de Maag
, inzonderheid Ko*

Koraal.

^
j3Qj.t co Galbraaken , tc ttillen. Men ge-

bruikt daar toe het witte, alleen of met het

graauwe gemengd , tot Poeijer gemaakt en

met Water gewreeven. Geen Tegengift wordt

Van deeze üosterfche Natiën bereid, daar bet

witte Kalbahaar de grondflag niet van zy :

hoewel zy daar ook anderen byraengen ;
gelyk

het zwarte
,
graauwe en Bloedkoraal ,

benevens

verfcheide Hoornen en beenderen van Land-

en Zee - Gedierten : te weeten Yvoor, Tanden
van Zee * Koeijen , Herte - Hoornen

, Zee-

Wormbuizen, enz. Met Goud, Zilver, Paar-

len ,
Smaragden en andere Edele Steenen ge-

wreeven, gebruiken zy het als Tovermiddelen.

Ook wordt het dienllig geoordeeld tegen

veelerley Bloedige en andere Ontlastingen. In

de Ambonfche Veldlegers , waar gemecnlyk

Bloedfpuuwen en Bloedloop regeert , hadt

R u M p H I TJ s hetzelve daar tegen zien gebrui-

ken. De Inwooners der Zuidoofter - Eilanden

,

(zegt hy) namen ^t ook tegen Hoofdpyn, die

uit llerke Hitte en ’t fteeken van de Zon ont-

ftaat , met Water gewreeven , in ; ’t welk een

zagc Zweeten verwekken moet , zo het van

dienst zal zyn. Men moet dit, en alle Stee-

nige Kalbahanrs, voegt hy ’er by, geenszins,

op.
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öp de gewoone maüier der Apotheekeren

,

een Koperen Vyzel ftampen ; want het daar lxxE
,

door een leelyken Smaak verkrygt en tot braa- Hoofö-

ken aanleiding geefc: maar wryven het op een®’’^^’*^*

vlakken
* harden of wat ruuwen Steen , mèt

enkel Water; laatende dit t’elkens , door

een Gaatje , daar afloopen in een Kopje en het

dus opdrinkende.

Hier uit zou dan te befluiten zyn « dat ’ef

NatUurlyk eehig fcherp Vogt in moet huisves-

ten, en mooglyk zal dit ten vöornaamite be-

liaan in de zikigheid van ’t Zee -Water, doof

een Dierlyke Vettigheid of Zwavelagtigheid

geconcentreerd.

(a) Edel Koraal, mtt gladde Leedjes , de ir.

Knietjes zonder Schors. dichiomói
Fyii

, , y-, Leedjes

Linnjeüs hadt reeds den bynaam van Ge-Konaf.

.

gajfeld gegeven aan eene Soort van

Koraal welke door P e t i v e b. genoemd was ,

Ko-

(t) Ifit Stitpe Corallina Aitioulis lavibiis , Gsniculis de-

joiticatis. Syit. Het, XU, Hippuris Cotalloides Comca Ca-

penGs, Geniciilis Umofis. Seb. KtA. iii, T. io«, f. 4. Ift?

dichotóma. PALL. 145. Geknobbeld tweeledig Ko.

taal. Lpt der Pler.td- bladn. e36.

(1 ’t Woojd Cigeftld gebruik ik , onbefchioomd , voot

’t welk zeggen wil, dat de Takken t’elkens

in tweeën dat is ,
Gaffelswyze ,• verdeeld zyn; raaakende

dus een tweefprosig by ieder verdeeling.

Q*
t niaz.. xvii. sivK*
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Aj-deÉl.
H.oornige Hippuris van de Kaap $

LXXI. i^siSlyherige Leedjes, ’cis blykbaar dacdeeze en
Hoofd- dergelyke Koraalgewasfen Hippuris geheten

)
om dat zy , ten opzigt van het afbree»

xfrM/T I-'O'^djes en van de Geflalte, vry veel

overeenkomst hebben met het Kruid, Equi-

fetum of Paardeftaart genaamd. De flykerigheid

der Leedjes moet den Ridder aanleiding ge-

geven hebben om te zeggen, dat het de Knietjes

ontbolfterd heeft of zonder Schors. De Heer
PallAs geeft beter bepaaling op, ten minde

meer overeenkomende met dat raare Koraalge-

wasje uit Oostindie
, waar van ik een Takje

op Plaat CXXXI. Fig. a , vertoon. Hy noemt
hetzelve JJts met Leedjes , in Draadagtige ge-

.gaffelde Takken uitgebreid , de Schots Goudgeel

en Wrattig hebbende. De Heer Boodakrt
noemt het Geknobbeld

, ’c welk , hoewel uit

die bepaaling niet vloeijende , nogthans zeer

gepast is op het onze , en geenszins met de

aangehaalde Afbeelding van Seba ftrookt.

Zie hier , hoe de Heer Pai^las hetzelve

befchryft,

,, ’t Gewas is op ’t meeste een half Voet

j, hoog, en eenigermaate geboogen. Verfchei-

de Stammetjes komen digt by elkander

5, voort , die
, van onderen af , in tweeën

,, eenigermaate verdeeld zyn , in ’t opftygen

»j allengs een weinig verdunnende, en zig uit-

,, fpreidende met doorgaans famengegroeidc

„ Takken. Het Koraal bellaatuit enkele Leed-

3) i*-®
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„ jes tusfchen ieder verdeeling, die derhalve

„ langagcig zyn en rond, eventjes gekromd, lx XI.

„ tot aan de uiterfte Enden der Takjes Steen- Hoofd-

5» agtig , byna doorfchynende , en zeer bleek

Vleefchkleurig
, van buiten fyn geltrecpt.

»3 De Knietjes , waar mede de wederzyds

», geknotte Leedjes famengevoegd worden , zyn

sj wat gezwollen , van buiten een weinig ge-

,, ftrcepc , uit den gryzen Afchgraauwagtig ,

van eene volmaakt T edcragtige , taaije zelf-

„ ftandigheid. (In het laagftc der Stammen zyn

j, de Knietjes groocer dan de Leedjes , doch in

„ de Takken, naar ’t End toe, zyn de Leedjes

„ lang. De gemeene Grondlleun der Stam-

,, metjes is een witte Steenagtige Korst.) De

,, Schors , bleek Cinaber - Kleur , dun ,
door

,, uitdrooging vrryfbaar, is overal bel'prcngd

,, met verhevenronde Tepels, wier Mond een

„ Kelkje , van het uitwendige wyd gaapende

„ omkleedael onderfcheiden , lluir. Deeze

Tepeltjes ftaan op de bovenfte Takken zeer

„ digt en vaaken aan elkander , zynde op de

laagfte Stammetjes zeer dun verfpreid, en

verdwynen op ’t laatst byna geheel , waar

„ dan de Bast effen is, De Enden der Tak-

ken zyn met een dikke Schors bekleed en

omwonden. Men vindt het in de Indifche

*
Zee van waar het gemeenlyk, door Klom-

r, pen van Lintkoraal gegroeid en met dezelven

,, vermengd zynde, aangebragt wordt”,,

QS Ia

DïEL. XVII. STWti
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VI.

Afdeei,,

LXXI
JIOOFD-

STUK,

tfitijes

Koraal,

In veele opzigten komt het myne, alhier in

Fig-< 2. afgebeeld
, met deeze befchryving

overeen, ’t echter meer dan een half Voet

hoog ,
maar die bepaalingen gaan

,
gelyk ik

meermaals aangemerkt heb , wac mank. Van de

Vleefchkletjrigheid der Leedjes
, binnen de

Schors , kan ik niet oordeelen ; doch heb ande-

re en kleinere Boompjes van deezen aart, die

volmaakt Vleefchklcurig zyn , niet alleen j

maar ook voorzien met zulke Slykerige Leed-

jes
j als P E T 1 V E R van fpreekt : doch of

zy een zodanige Schors gehad hebben als het

befchreevene fyne Leedjes - Koraal, blykc my
niet: ja *t is zelfs onwaarfchynlyk, dewyl de
Takjes ^ zonder Schors , naar evenredigheid

dikker zyn. Door ’t Mikroskoop gezien ver»

tponen zig hier de Knietjes Spongieus.graauw

van Kleur , en de Leedjes zyn Groefagtig ge*

ftreept. De Grondfteun is in ’t eerst gemelde

Koraalbooropje een Zee • Pokje , en daar ne-

vens iets Schulpagtigs, In een ander, van dien

aart , beftaat dezelve uit een Oefteragtig Dou-
bletje. Door ’t Mikroskoop gezien, vertoont

de Schors zig als Broodfuiker of als Merg van

Banket. De Tepeltjes munten door haare ros*

agtigheid , zelfs voor ’t bloote Oog , uit op

de geclagtige Schors , die naar onderen Goud-

geel wordt in dit Exemplaar, en aan den Voet^

vet van glad te zyn ,
byna geheel bedekt i?

piet Tepeltjes. Dat de uiterfte Enden der
'

'

'

’

Tak-:
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Takjes, onbefchadigd en niet
’ AfIkel

Knobbelig ftomp zyDj is zeer blykbaar. Men
i^xxi.’

kan deeze Zee - Gewasjes zonder brecken Hoofd-

naauwlyks aanraaken
, doch die Vleefchklcuri-

ge , van de Kaap
, zyn taaijer en beter te be-

handelen.

(3) Edel Koraal , met de Leedjes zonder m.

Schors en de Knietjes knobbelig. ochracea.
Rood

Leedjes.

"De benaaming \sa Ochracea, dat is Okerag- Koiaai.

tig of Okerkleurig Koraal ,
fchynt niet zeer

eio-en voor dit Zee -Gewas , het welke in de

frLifte Stukken eene hooge Bloedkleur heeft

;

doch ,
dewyl het fomtyds bezet is met een

geele Schors , kan men dezelve eenigszins

billyken. Wy noemen *e zelve Rood Leedjes-

Koraal ,
om dat het ,

gelyk de voorgaande

,

uit een menigte van Leedjes famengefteld is.

Het fchynt fommige Autheuren aanleiding ge-

seven te hebben om te fchryven , dat ’er in

Oost-

f3) Ifis Stitpe Corallina
, Articulis decotticatis

,
GenicuUs

nodoGs. S-jtt. Aal. XII, Lithoxylon ramofum eieftuna arti-

culatum ligidiun ,
Ramis fipius liberis oppofitls compresGs

,

GenicuUs crasGusenlis, Hórt. Cli^, 480. Accarbariiim mbrum,

RUMPH. Amb. VI. p. ï3+. T. 85, f. 1, SRn. Kak. UI,

T. 192. f. I. Eli- IS '^ranfan. Vol, L, p. 188. T.

j. iGs Ochracea. F AL L. M4. Leedjes - Koraal, Lyst.

ier Plantd, bladz. 28 ?.

Q 4
I, Drel. XVII. STVB.
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aJde’ei
Koraal groeit : want vaq

^XXI.' hetzelve afkomftig.

Hoofd- RumpHius befciiryft hetzelve onder den
®tuk. naam van Rood Accarbaar

,

en laat het dus op

éorfZ Wrattige, dat het gewoone Witte
Koraal is J

volgen. Hy houdt het nogchans

voor het onedellle of voor een basterd - Ko-
raal , en zoude het bykans, wegens zyne Spqn-
gieusheid , tot de AJcyoniën betrokken heb-
ben. „ Het fchiet op (zegt hy_) met een

,, dikken Stam , drie Vingerbreedten of een

3, Arm, doch gemeenlyk maar twee Vinge»

3, r.en dik, welke zig in twee of drie Hoofde
j» takken verdeelt , van vier en vyf Voeten
5, hoog , doorgaans Bloedrood , Steenhard

„ maar ligt breekende en vol kleine Gaatjes,

5, Tusfehen de Hoofdcakken is een digt Nets-

3, wys' geweefzel van dunne zeer broofch?

s, Takjes
, van buiten geel en vol Wratjes

,

3 , van binnen rood. Het geheele Boompje

,, ftaat meest vlak als een Waaijer, en zoude

Ij, wegens zyne levendige roode Kleur onder.

3, de beste Rariteiten tc houden zyn, indien

,3 er de Takjes zo ligt niet afbraken en zelfs

53 door den tyd afvielen
, laatende niets dan

33 bloote, ruige en Doornagtige Hoofdtakken

33 over,” Dan fjsreekt hy nog van een ande-

re. Soort 3 die harder en niet zo Spongieus is

,

Qr/inje- roode. Kalbahaarof Accarbaar genaamd,
Yallende op de Noordkust van Ceram

, en.

van
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van een derde , welke van buiten een rood

geele broofche Zandige Schors heeft , van lxxl
binnen roodagtig wit en wat voos is , uit Hqofd-

Lecdjes famengefteld als het Konings- Koraal,

en op de zelfde manier gellreepr, Het groei?

rondom de Amboinfche Eilanden, op weeke

Kraallleenen , in zes of agt Vademen diepte,

en komt ook aan de andere Eilanden van Oost-?

indie voor. V an deeze Koraalen vindt men
een ongemeene verfcheidenheid , en zeer fchoo’

ae Boomen, in het Muféum van zyne Door-

Jugtigfte Hoogheid, den Heere Prince van

Oranje en Nassau, Eifftadhouder der

Vereenigde Nederlanden.

De kundige H eer E l l i s heeft een byzonder ne in-

3- jr 1
wendige

Vertoog en fraaije Afbeelding vaü dit Koraal, stmauu».

in de Verhandelingen der Koninglyke Sociëteit

van Londen ,
uitgegeven : waar in hy naauw-

keurig let op de inwendige Struftuur van ’t

zelve, als llrekkende om zyn Gevoelen, we-

gens de vorming der Zee Gewasfen door Pq-

lypen of dergelyke Wormpjes , te verklaa-

ren. Het zal niet ondienftig zyn , dat ik een

gedeelte van zyne befchryving overneem ,

als behoorende regtllreeks tot ons Onder-

werp.

„ De Stam en Takken
, (zegt zyn Ed.)

„ fchynen blykbaarlyk , voor het bloote Oog

,

te beltaan «it eene vereetiiging van Worrp-

buisjes, die digt met elkander famengevoegd

Q 5 zyn

,

L DSF-L, XVII. STUK,

\



ajo Beschkyving van

Afdeel.”
’Ddien wy deeze kleine Buis-

LXXI. »> J'®®
vervolgen tot aan haare gefternde Ope»

Hoofd- ,, ningen in de Oppervlakte, zullen wy klaar
siüK. ontdekken , dat zy de roode Schulpagtigs

Êrai’ » bekleedzels zyn van zekere Zee-Polypen,

„ welken zig dus overend geheven cn ge-

„ fchikt hebben in deeze merkwaardige Plant-

,, aarcige Geftalte’'. Dan verhaald hebbende,
hoe de jonge Polypen, naarzyneonderftelling,

in dit Koraal , zo wel als in andere Zee-Ge-
wasfen, van den Wortel al verder en verder
opwaards kruipende , en haar Schulpagtig
bekleedzel agcerlaatende , den Stam en Takken
formeeren

, zo vervolgt hy dus. „ Het on-
„ derfcheidend Kenmerk van dit Roode Kq.
,, raai

, na het befchouwen van deszelfs Buis-

„ agtige Struftuur
, zyn de Knobbelige Leed-

„ jes, uit welken het beftaac, die zig duide-

5, lyker , en op een verderen afftand van el.

„ kander, in de kleine Takken dan in de

,, groote veitoonen , en digt by den Wortel,

5, aan den Stam , naauwlyks meer knobbelig

„ zyn. Uit deeze Knobbels komen de zyd-
,, Takken voort, welke, onder het opgroci-

„ jen , zig dikwils weder met den Stam of

,i met andere Takken vereenigen, en dus een

foort

(*) Ongelyk menigvuldiger j nogthans ,
en digler aan elo

kandet
, zy^ jjg openingen van deeze Buisjes in de door-

ftydmg van een Tak van dit Koraal , by H door l^ein aP
^ebaeld, dan ik die in het myne bevind.
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foort van Netwerk maaken ,
gelyk wy in de Vi;

„ Zee -Waaijers waarneemen. L^XE
3, De Oppervlakte van dit Koraal, wanneer Hoofd-,

„ het verfch is , wordt bedekt gevonden met stuk.

„ eene Meelagtige wryfbaare Stoffe ,

,5 van Kleur ,
niet ongelyk aan die van het

,, bloedkoraal, maar meer gevuld met kleine

j, verhevene gefternde Celletjes ,
wier figuur

,, men toefchrj'ven moet aan de Sterswyze

„ plaatzing van de Armen der Polypen, Decze

„ wryfbaare Stoffe weg doende , neemen wy

,, waar, dat de Polypen van deeze Celletjes

5j
gemeenfchap hebben gehad met eene kleine

„ holligheid ,
opening of doorgang in eene der

„ Buizen ,
die onraiddelyk daar onder gelegen

,, zyn. Deeze menigvuldige tusfehenkomst

,, der Openingen van de kleine Buisjes of dcr-

,, zelver Takmaakingen , tusfehen de zyden

„ van de grooteren, doet de laattten zig on-

regelmaatiger , en niet zo eyenwyJig als in

’
het waare Roode Koraal, vertoonen; daar

wy minder Sterren , en, ter plaatfe waar de-

„ zelven zyn , altoos eene verandering in de

,,
loop der Buisjes befpeuren.” Deeze Meelag-

tige wryfbaare Stoffe merkt hy aan als een zo

noodwaklyk bekleedzel voor het welzyn der

Polypen van dit Koraal, als het Haair en de

Vl'ol voor de Beesten
, de Veders' en ’t

Dons voor de Vogelen
, de Schubben «n ’t

Slym voor de Visfehen.

„ Hetzelve door ’t Mikroskoop onderzoe-

.. kcffl-

X,D®EU xvn.'STus,
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Afdeel.
JLXXI. »

ÏJdofd- i)

STUK.

kende (zegt hy verder,) wierd ik gewaar
dat de u.twaardfe Buizen van den Stam
inzonderheid Steenig

, doch de inwaardfe
deelen uit even zo veele verdeelingen van
Spongieuze Buizen famengefteld waren, als

„ ’er zig van de Sreenigen bevonden. Dit

„ komt , zo ik bevind , van de kleine Tak*
„ maakiogen, die aan de Knoopen Spongieus

„ en Steenig in de tusfehenv/ydeen zynde, in

,, ééne Klomp beflooten en vereenigd wor-
« dep , geduurende de opfehieting van dit

,, Koraal
; zo dat beide de zagce en harde

,, deelen , met elkander
, de binnenkant van

,> deszelfs Stronk of Stam formeeren, Wan-
„ neer wy zeer naauwkeurig de twee deelen,

„ die de Takken famenftellen , onderzoeken

,, dan vinden wy, dat de Knoopen uit .kleine

M Sponsagcige Buisjes
, die door elkander ge-

„ weven zyn, betlaan, cn het Lid , tusfehen

„ de Knoopen, uit Steenige Buisjes, die reg.

„ ter loopen, fchynende Takken te zyn van

„ de zydelingfe holligheden. De Ge'ilernde

„ openingen
, in de kleine VVratagtige figuu*

„ ren van de Oppervlakte der Takken , wor-
„ den befchut door agt puntige Klepjes ,

,, welken het hoofd van eenen Poylpus be-

„ fluiten".

De Stam van dit Koraal geheel ontbloot
zynde van zyn geel Meelagtig bekleedzel,
dan zyn de gedagte Steenige Buisjes in de
Oppervlakte zigtbaar. In andere Exemplaa-
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ren vondt hy den Stam bedekt met Kalkagti- VÏ.

ge Buisjes , hoedanigen zyn Ed. in een foort

van Zee»Waajjer hadt voorgefteld. Ook hadt Hoofd-
hy een witten Koraalboom van dien aart ge- stok.

zien
, insgelyks met Spongieuze Leedjes ,

waar aan door hem de broofchheid van de

kleine Takjes van deeze Leedjes -Koraalen

toegefchreeven wordt.

Ik bezit een aanzienlyke Boom van derge-^I-c**^*'

lyk Koraal, welke nog zyne Meelagtige Schors

heeft, zynde in de Stam wit , doch in de

Takken geelagtig. Een klein Takje daar van -

is ,
een weinig vergroot zynde door ’t Mi-

kroskoop , in Fig. 3, op Plaat CXXXI af-

gebeeld ,
om de witte Wratten, die aan den

Stam zo wel als aan de Takken zeer menig-

vuldig en ook voor ’t bloote Oog zigcbaaf

zyn, te duidelyker te vertoonen, Het Boomp-

je is een Voet hoog, doch heeft een zeer dik-

ken Stam , van ten minfte een Duim , die zig

tot de halve hoogte uitllrekt, en verfchilt dus

aanmerkelyk in Gcftalte van het gewoone roo-

de Leedjes - Koraal.

Volgens de aantekening vanRoMPHiüs Gebruik,

is het Roode Accarbaar , op de Specery- Ei-

landen ,
die men de Molukkes noemt

, een

voornaam Ingrediënt van de Middelen, welke

de Inlanders tegen ’t Vergift gebruiken. Zy

verkiezen daar toe de roodfteen zwaarfle Stuk-

ken ,
die ininft Spongieus zyn. Het werkt

door afgang of doof braakên. Ook wordt het

dien-

I. DSEl.. XVU, STOK.
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VI. dienftig geagt tot afzetting van vuile Steén^
Stoffen , door de Waterloozing. Men

Hoofd, wryft het * ten dien einde , zagtjes op een
STUK, Steen ,

met .Water
, gelyk ten opzigt van ’t

gebruik van ’c witte Kalbahaar, of Konings-
Koraal, is aangemerkt en hier voor beichree-

ven.

(4) Edel Koraal met eenen Schaalagtigen

Spilronden Stam ; de Leedjes rond en

doorboord y de Takken kranswyze en g«-

gaffeld.

In de Oceaan, zegt Linnaïds, komt
deeze Dierplant voort , die den Stam vaij

dikte als een Vinger heeft, zynde zeer digt

famengewricht uit platte Schyfjes
, die in ’c

midden een vyfhoekig Gat hebben. Ieder

Schyfje is ,
wederzyds , uit het Middelpunt

eenigermaatc geflrcept, en heeft de uitwendi*

ge of Schorsagtige Oppervlakte oneffen, om-

ringd met een ry van Knobbeltjes, welke de

Lidtekens der afgevallen Takken zyn. Van
de Takken , die dun, zonder Leedjes en ge-
gaffeld zyn , komen de Raderfteenen en Ver-
fteende Koraalen van dien aart.

Dewyl onze Ridder hier geen Autheur of

Afbeelding aanhaalt , zo kan men niet van da

ei*»

IV*

Ifis

StitTocha^

Rader-

Koiaal.

f4) Stirpe TestaceS tereti ,
Articulis orbiculatis per*

fijlïtis, Ramis veiticillatis dichotoinis, Syit, Natt XIU
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eisentlyke Geftalte oordeelen. Men zou on- ^

verhoeds denken, dat helGroenlandfche Plant- lxxF.
dier, ’c welk fomniigen voor het Origineel Hooïd»

der Encrinieten en Entrochieten gehouden

hebben f*)

,

hier bedoeld werde ;
doch het-

zelve is , van L i n n je d s , met reden , om dat

het geenen gearticuleerden , maar een gedraai-

den Stam heeft , en wat dies meer is , veel

agterlyker , in het Geflagt der I^orticellcB ^

geplaatst. Het tegenwoordige noem ik Ra-
der - Koraal

,

om dat het hier als het Origi-

neel der Raderfteenen voorkomt ; niettegen-

ftaandc de Hoogleeraar W a l c h verzekert

,

dat het Origineel van deeze Verfteende Lig*

haamen nog niet gevonden zy (t).

(5) Edel Koraal met eenen Schaalagtigen v.

vyfhoekigen Stam , die uit Leedjes fa-

mengejleld is , de Takken kransiyyze hehmZte pains-

bende , met eene gegaffelde Ster aan ’t

end.

Ik

(•) zie Uit^ezogte P'irtaniclinge», I, Deel, bladit, 98»

(t) In het keutlyke Werk van deeten Wooglecraar
,

ovet

de f^er/htnd^ Zaaksn
, als een. Vervolg van 't Eerfte Deel

van knor R> D-D. bladz. 295.

(5) Ifis Stirpe testacca atticulati pentagonS, Ramis veiti*

cillatis ,
Stelia tetminali dichotom9. Syu. Nat, XII. EncrU

nus Capite Stellato lamoib dichotorao
, Scipite pentagono

Equifedforml. E LEIS Encrin, 17Ö4, Qiiarto. T. 13. f. 14,

Phil. Trans, Vol. Hl* T. 14» Rat, de lAeai, R, des Se,

de 17S1.

I. deel. Xvii. Stuk,
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Ik noem deeze Dierplant Zee -Palmboom}

LX^L dcD naam van Palmiêr

Hoofd Marin gedoopt is door den Heer Guet-
STUK. XARD, die in de Verhandelingen van de A-

kademie der Weetenfchappen van Parys, op
’t jaar 1755 s Vertoog leverde, waar ia

zulk een Zee -Gewas, van ’t Eiland Marte-

nique afkoraftig , befchreeven wordt

Deeze Heer vergeleek de Geftalte by die van

’c Kruid, dat men Equifetum of Paardettaarc

noemt, en die vergelyking past zeer wel.

Ook gebruikt hy ’t zelve om den oirfprong

der Lely- en Sterrefteenen , als ook die der

Rader- en Rolfteenen, op te helderen i Men
Helt tegenwoordig vast , dat die Sterrelleent-

jes ,
welke men geraeenlyk Asteris noemt

,

van den Stam van dit Zee -Gewas afkomftig

zyn
,
en daar van heeft onze Ridder den by-

naam ontleend.

In ’t jaar 1760 kreeg de Heer Ellis ^

toen buiten Londen zynde ,
een dergelyké

Dierplant, die aan ’t Eiland Barbados was uit

Zee gehaald. Deeze verfchilde , nogthans,

in eenige opzigtcn van de eérstgemelde
;
zo

dat hy ’er eerie omftandige befchryving vatt

geeft. De langte van den Stam was omtrent

dertien Duimen
, en de dikte ongevaar een

derde van een Duim. Dezelve beftaat uie

v^f.

Zie t/lt£ez!>g!e VÏ» Deel, blatJz, 389V

rla«C XLIl.
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Vyfhoekige Leden
j die van eéne Schaalagti-

ge zelfftandigheid en door dunne Kraakbeen- lxxI,

deren famengevoegd zyn ; des zy een fooi't Hoofd'

van Ruggegraatj, raaaken
, over alle kanten

buigzaam; Langs den Stam loopen vyf Groe-

ven, en men vindt denzelven, op verfchillen-

de afHanden
, in ’t ronde bezet met vyf Ar-

men j even als de zy- takjes aan den Steel

van ’t Kruid , dat men Paardeflaart tytelt.

Zy bellaan uit Leedjes
, juist zo als de Stam

,

eri daar loopt een Gat door dézelven heen ,

zo wel als door die, welke den Stam faraen-

ftellen; Aan den Top van den Stam is eert

hol Bekkentje
,

ongevaar een Duim wyd en

een vierde Duims diep ,
hebbende in ’t mid-

den een Gaatje , dat waarfchynlyk met het

Kanaal van den Stam en met die der Takken
gemeenfehap heeft. Hier in verbeeldt zig

de Heer Ellis dat de Ingewanden en Maag

van het Dier ,
even als in de Zee -Ster, die

men ’t Hoofd van Medufa noemt, zyn ge-

plaatst geweest. Dit Bekkentje rust op de

Grondftukken van zes gegaffelde Schaalagtige

Armen of Takken
, die in zyn Exemplaar

afgebroken , doch in dat van den Heer Gu e iii

tARD, uitgebreid zyhde , zig als Straaien

vertoonden ,
zyöde gebaard met een foort

van Kraakbeenige Vingeren; ’t Zyn als fpit-

fe Klaauwen ,
de eene zyde hol-, aart

de andere verhevenrond, en aan de holle zy-

de met twee rylln van Zuigers voorzien.-

^ Twee
1. nsEL. xvn. stve.

)
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AFn^Êt
derzelven fluiten in malkander, en dus

LXXI.’ kan hec Dier met deeze KlaauWen zyne
Hoofd. Prooy vatten cn tevens uitzuigen. De Af-

beelding van een Vertteend Lighaam, in En-
geland gevonden , dat volmaakt het Hoofd
van deeze Dierplant, met de Takken digt

famengevoegd , vertoont , is tot opheldering

en nader bevestiging daar nevens in Plaat ge-
bragt.

VI.

Jfti nehilis,

lüücdko*
ml.

(^ö) Edel Koraal, ê,at effen en onafgebroken

of zonder Leedjes is , met jiaauwe fchee*

ve Streepen , de Takken hier en daat

verfpreid.

Tegenwoordig geeft onze Ridder aan het
Zee -Gewas, dat men Bloed • lüraal noem
in 't byzonder den bynaara van Edel, of
liever hy is den Heer Pallas in deezen
nagevolgd : want voorheen was het door hem ,

met weinig agting ,
onder de Madreporen ge-

worpen, en flegts getyteld Roode Madreporei

Sommige Autheuren noemen het alleenlyk

, ' Cq-

(6^ Ifii Siiipe Corjllini squali continué
, fttii» oblöletij

obliquis, Ramls vagis. Ó'yjf. JVat, XII. Marfrepora rubra,

S'jst, Nat, ,X. p, 797. Kis nobüis. Pali-. Zo>iph. 14-^

Corallium mbnim, Bavh. Vin, 366. Tournkf.
572. T. 339, Worm. z 3>. VS-t-i S CoraU

T- 35 . n A-C. Don AT. /•/ar, 43. T. 5 . Ginanjm.
Mr, I. p. 7, TT. I. f, I. Bloed - Koraal. Lyst ér Pu,.(j
J»I. 278.
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toralluTii j by uitmuntendheid
;
gdlyk ’öf de

^
Franfchen ook dén naam aan geeven van Co-

taü, doch de Engelfchen Eeggen Rei-Coral

,

Hootü*

en het is, in de Apothèeken, onder den naain 'tuk:.

van Corallhm rubtum of Rood Koraal be-

kend.

F)it Koraal komt , gelyk wereldkundig iS >

in de Middellandfche Zee voort j
en Wel in

dezelve alleen, zo de Heer Pa ll AS zegt.

Ik wil nu niet onderzoeken , of de Adriatifche

Zee ook den naam van de Middellandfche

Zee voert ; aangezièn zy als een Inham tot

dezelve aangemerkc kan worden te behoofen.

ÈtïMüLlèr merkt aan, dat op den Bodem

van de Roode Zee geheele Bosfehagiën van

Koraalen zyn. Rümphiüs getuigt, dat het

regce Bloedkoraal in. Arabie, en inzonderheid

te Mocha ,
zo duur is ,

dat men het tegeh

Goud opweegt. Maar dat die roode Köraal-

boompjes , waar van de vermaarde Reiziger

Pedro della Valeë fchryft , dat mort

ze in de Roode Zee vindt, tot het Leedjes-

Koraal behooren , gelyk hy vermoedt, fchynt

nog niet uitgemaakt te zyn.

De Visfcheryën van Bloedkoraal zyn in Koraal,

de Middellandfche Zee , en wel voomaamelyk visfchtiy.

aan de Kust van Barbarie, alwaar de Kroon

van Vrankryk ,
ten dien einde, van oüds een

Vastigheid in bezitting heeft
, genaamd Ie

Mastion de Fratice ,
welke töt befehutting flrekt

van de Koraalvisfcheryëp' aan die Kust, van
P- ^ Ksisa'

I. IWftt. JfVlI, STUK,
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Kaap Rofe tot Kaap Negro toe
, dat is tus-»

LX^l!
Tunis en Algiers. Voor de Vryheid

Hoofd- tot deeze Vifchery en tot den Handel op die

STUK. Kust, moeten jaarlyks meer dan vierentwin*

Koraal'
t^igduizend Piasters aan de Regeeringen van

* die plaatftn betaald worden. De Vaartuigen j

op deeze Visfchery afgevaardigd
, brengen

wel vyf of zeshonderd Kwintaakn in een Zo-

mer aan. Toen de Stapel van die Visfchery

te Marfeille was, hadt men aldaar ten rainfte

veertig Fabrieken of Werkhuizen ,
waar ie

• het Koraal fchoon gemaakt, gefatzoeneerd en

gepolyst werdt; doch wanneer dezelve, den

Kooplieden van gedagte Stad ontnomen zyn-

de, in handen van de Kompagnie der Indiën

kwam, werdt het Magazyn van Koraal naar

Genua verplaatst.

De plaatfen , waar het Koraal groeit , ko-

men echter ook aan de Kust van Katalonie,

by de Balearifche Eilanden ; aan dre van Pro-

vence tusfehen Kaap de la Couronne en die

van St. Tropez ; aan de Zuidelyke deelen van

Sicilië , en in dc Adriatifche Zee of Golf

van Venetie , voor. ’t Zyn zekere Grotten

,

of in de vaste Rots, of in die Kalkagtige

Korst, welke den Bodem der Zee bedekt, ea

famengefteld is uit Koraalgewasfen , Steen,

_

* zie Aarde , Zand , en andere Lighaamen *
, by de

iTf^hie/
’ Koraalvisfchers Magirtan genaamd ,

zo de Heer
voor. Graaf Ma

R

siGLi aanmerkc. ,, Deeze Groc»

„ ten , zegt hy ,
moeten met haar Gewelf

evea-
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j,
evenwydig of byna evenwydig loopen aan

„ de Oppervlakte der Aarde. Ee zodanigvn

j, zynhet, welke de Visfchers zcurgvuldig, enHooFu-

„ roet eene ongelooflyke moeite ,
opzoeken ,

„ zo aan den Oever, als op groote Diepten

,

•

3, ver in Zee. Zy moeten zulks by louter

33 Geval doen , dewyl alles met Water be-

33 dekt is, doch, die het eerst aan zulke Groc-

„ ten komt, wordt rykelyk voor zyne moeite

„ beloond , door een geheele Bosfehagie van

„ Bloedkoraal in het Net te krygen”.

Men heeft
,
naamelyk ,

zekere Werktuigen

,

door den Graaf en ook elders afgebeeld
,
wel-

ke dienen kunnen om , op groote Diepten,

dus blindelings naar het Koraal te visfehen.

Het voornaamile van deeze Werktuigen be-

Itaat uit twee dikke Latten , die in ’c kruis

famengevoegd zyn ,
en aldaar met een Steen

,

Kanonkogefof Ituk Lood bezwaard, om te

kunnen zinken. Aan ieder End van dit Kruis

is een bondel Netten , die op de wyze van

een Schakel -Net uit groote en kleine Maa-

zen beltaan, De groote dienen om de Tak-

ken af te rukken. Het andere is een foovc

van Schepnet, beftaande uit een Yzeren Beu-

el van anderhalf Voet raiddellyn , die we-

derzyds ook een dergelyk bos van Netten,

en zelf een Zak heeft , gelyk de gewoone

Schepnetten. De Stok, daar het aan ’t eene

End van is, wordt op dergelyke manier be-

zwaard, als het cerstgemeldc. Dit hangt met

R 3
twee

I. DEtL. XVII. STUK.
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yj. twee Touwen, hcc andere mee één Touw gaq

An'EF?!. de Schuit, waar de Vjgfchers in zyn, en wordt

riewKD^*
nedergeiaten, tot dat men een

?TUK. bekwaame plaats aantreft
, pm een goeden

5/W, Vangst te doen.

^nra-M. jjg Grüaf M ARsiGLi trngt Uit het gebruik
Ma^niïr

.^gfj decze Werktuigen , en uit de Ondervin-

Gifsijing. dingen die de Visfehers op ’c gevoel daar van

hebben , te betoogen
, dat het Koraal

, tegen-

ftrydig met alle andere Planten
, loodregt

naar beneden groeit. Dit woidt ook van de

meesten erkend , en indien het l^^emplaar ,

door hem in Fig. ic6 afgebceld, echt is
,
kan

men ’er niet aan twyfelen. Het was een
Klomp van famengegroeide Aarde, op wier bo-

trenfte Oppervlakte Landplanten groeiden met
de 1’akken en Bladen opwaards geftrekt

; aan

de onderfte zat een Koraalboon, nederwaards
gedrekc, en . zo zyn Ed. aanmerkt, fchietenda

naar’s Aardkloors middelpunt. Dit Koraal ,ech*

ter , moet dan zeer ondiep gegroeid zyn. ln.Rg.

icp én iip, is de manier der Visfehery
,
zeer

duidelyic, jn ’t klein en groot, door hem afge-

beeld. „ De Kpraalplantcn
, fdus fpreekt hy

,, die men op deeze manier vifcht, zyn zelden

,, geheel
j
dev/y] haare V’oct niet ligt verward

raakt in decze Neiten : maar men heeft zo ig

^ haare volkomenheid
,
wanneer die Werk-

V lU'SPn da kragt hebben om de vaste Lighaa-

j, men, waar zy aan gehecht zyn, af te ruk-

? 9P ^net meer gemak , wanneer zy hy

n ‘pp-
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„ toeval zyn gelymd aan Schulpen,

„ ren. Hout, of andere Lighaaraen. Mcnkrygc Lxx\'r

„ ’er foratyds die geliecht zyn aan de Aard- Hooi'D-

„ agtige klompen , Maginan genaamd *, als stuk.

,, ook op Hukken Rots
, en ik bewaar zodani-

„ gen , aan welken niets ontbreekt”. » 2.\z

Van de groeijing van het Bloedkoraal opbi:nla.iö°.

zodanige Lighaameii zyn onbetwistclyke Voor-

beelden. Men bewaarde in het Kabinet van

Pifa een Stuk , dat op een gedeelte van eens

Menfchen Bekkeneel gegroeid was. Tourne-

poRT heeft, uit zyne Verzameling, een

fchoonen Tak in Plaat gebragt ,
vast zittende

op den afgebroken Rand van een Aarden Schot-

tel (*)• De Heer Peyssonel heeft Koraal

zien groeijen op een ronden Keyfteen 3 waar

uit ftelliglyk beilooten wordt, dat hetopwaards

fchiet ,
gelyk de meeste andere Planten (t).

Deeze Gevolgtrekking , echter , zal men niet

ligt toeHaan. Gedagte Lighaamen kunnen in

de Aardagtige b orsc ,
welke ook Grotten maakt

op den Grond der Zee, hebben vasegezeten

aan ’t Gewelf. He Onderllelling
, (Jat het

Melkagtige Sap
, in dc Enden der Takken

vervat, den aanleg maaken zoude van ’t Ko-

raal ,
fcheen te doen denken

, dat het zig aan

alle
Lighaaraen in de Zee

,

en in allcrley

plaatzingcn ,
hechten kon. Dit is niet onge-

loqf,

(*) Inftiu
Tom. III. Tab. 339.

(tl 'PM. Tra»fr.3. Vol. XLVU. p.,g. .js j,

R 4
I. Drsiv xvn. STvK.
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Afüek.i
inderdaad

: rnaar dat het opwaards

LXXi, ichiete en niet, gelyk Marsigli verzekert,

liooFD- aan het Gewelf der Grotten groeije, zou ze-
STUK. kerlyk van de Koraalvisfchcrs op ’t gevoel

fCptMU
worden. Peyssonel nogthans ver-

zekert ,
dat de Visfehers

, door hem onder-

vraagd ,
verhaald hadden

, dat zy dit Zee-

Gewas

,

op plaatfcn waar de Ondiepte hun
toeliet te duikelen

, fomtyds loodregt neder-

waards, fomtyds horizontaal, en fomtyds ook
opwaards groeijende , hadden gevonden (*)•

Konai- Hoe zullen wy , nu , zulke groote VVaar-

peTeèn ncemers overeen brengen , in eene tegenftry-
jtromme digheid van zo veel belang. Ik heb gedagt

,

dat de Afbeelding .van een Koraalboompje uii

Verzameling dit Gefchil ecnigerniaate
‘

' zou kunnen ophelderen. Hetzelve is gegroeid

op een Klomp , meest uit Wormhuisjes be-

ftaande ,
die

,
gelyk men weet , zig overal

aanhechten , en dus kan deeze Klomp zeer

wel aan ’t Gewelf van eene Grot in die

Hand gezeten hebben , zo als zy hier in Fig.

4, op Plaat CXXXI
, vertoond wordt. Het

Koraal, op zyde daar aan gegroeid, moet ze-

ker-

(*) Phil, Tranf, bladz, 454, zie pok de UitgeUezé Philofa.

fhifik yerhandeiingmt lU, O. bladz, 28S 1 s"*- ’t Schynt

d,u de Heet P A l. L A s hier bet oog op heeft, v/anne.er zyj,

£d. ^aoplj, pag. aiy , zegt; Canjfat vero M A R s i i, i
^

phfirvans &c, ; en dat het zyn moet , P R Ysso ne l l i,

.M A R s I G L r naamelyk (laaft ,
gelyk ik aangenietkt heb

^et kragt het tegendeel,
' '

\ I
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kcrlyk onbekwaarae phats gehad hebben

fot zyne voortfchieting
, dewyl de Stam zig

in den Winkelhaak heeft omgeboogeo eer hy Hoofd-

tot eene aanmerkelyke Takfchieting kwam,si'“K«

Wat reden kan ’er voor die ombuiging zyn

weest
, dan eenc bepaalde rigting in de uit-

fchicting van het Bloedkoraal? Dit fchynt ook

het kleine Takje, daar nevens, te beveftigen.

Ik weet wel en heb zelf voorbeelden van klei-

ne Spruitjes , die in allerley rigtingen groeijen ;

gelyk aan den Voet vaa het gedagte KadiK-Ko-

raai*. alwaar het aan gegroeide Bloedkoraal * zie

nog gedeeltelyk zyne geele Schors en Meclag-

tige Stoffe heeft ;
doch waarfchynlyk zal dit

Zee -Gewas, gelyk de Planten der Aarde, on-

der ’c groeijen zyne rigting veranderen , wan-

neer het een verkeerde plaatzing heefr.

’t Koraal is in zyne Groeijing zo fchielyk Grootte

niet, als de Plantgewasfen. Een Takje

naauwlyks twee Duim hoog en half zo dik als

een Schryfpen ,
zeiden dc Visfehers, volgens

M A K s I c L I ,
drie jaaren oud te zyn , en een

Boompje ,
van vyf Duim op ’t hoogfte , tien

Jaaren. Gok bereikt het Bloedkoraal
, volgens

Don ATT, in de Adriadfche Zee , niet meer

hoone, dan van een Paryfehen Voet, of een

^weinig meer, Ik heb by de Liefhebbers alhier

Boomen van Bloedkoraal gezien
, die de hoog-

te van een Amfterdamfehen Voet raerkelyk

pvertrolfen. De Heer Pallas ftelt den

R 5 ui-

I. p??!.. XVII. STUK.
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Koraal,

ac!6 Beschryving van

uiterften paal der Grocijing tot de hoogte van

een Voet ,
en de dikte van een Duim aan den

Stam C*)‘ D o N A T I hadt zig , wederom ,

hier in zo bepaaldelyk niet uitgedrukt. Ge*
woonlyk verheft zig van den Wortel van ’t

Koraal, zegt deze, maar ééne Stam, en ver-

fcheide oude Koraalvisfchers hadden hem ver*

zekert, dat die Stam , op ’t dikfte, ilegts een

Parysfehen Duim hieldt, of een weinig meer.

Dezelve verdeelt zig in Takken , die doorgaans

van elkander afgefcheiden , dan fomtyds ook

famenloopende vercenigd zyn. Vcckyds maa*

ken de Boompjes cn Takken eene platte

Waaijeragüge figuur , gclyk de metste Zee-

Heefters, doch dit gaat niet altoos door. Ze-

ker Heer heeft ’er een, dat op zyn Stammet-

je een zeer fraay Kroonboompje
, als een

holle Kom gefatzoeneerd zyndc , formeert,

De verwarring , welke mooglyk het eene

Boompje door het andere groeijende , of de

opvalling van afgebroken Takken, door veo-

lerley Toevallen , kan maaken , geeft waar-

fchynlyk de grootfte aanleiding tot wanftal*

ligheden ; waar van men in het myne, hier

voor gemeld en afgebeeld , blyken kan be-

fchouwen.

De Grocijing van ’t Koraal gefchiedt beter

en

Stirps ad tummixtn Pedalen altitiidincm et Tiijiici

Poliicarem diametro crasfitiem liftk, Zoöfh. p. 123.
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en vaardiger, zo de Graaf aaiimerkt, op

pe mindere dan op een meerdere Diepte, lxXL
Boomen, die op tien of twaalf Vademen Wa- Hoofd»

ters , in tien Jaaren tyds ,
gegroeid waren

zouden daar toe wel vyfcntwincig of dertig

Jaaren noodig hebben gehad op honderd , en

ten minlle veertig op anderhalf honderd Va-

demen. Dit was de grootfte Diepte van waar

Marsicli het Koraal hadt opgchaald. Zulks

maakt cene aanmerkelyke byzonderheid uit,

welke alleen op het Bevigt der Visfeheren

ttcunde ,
doch die my doet vastftellcn , dat

de werking der Zonneftraalen ook het haarq

toebrengt tot de vorming der Zee-Gewas-

fen, Immers zulks is uit den trek, dien der-

zelver Polypen tot de Warmte hebben , niet

minder dan bewyslyk *. Om die reden zal * zie

het dan ook zyn, d itr de Opening der

ten ,
waar in het Koraal aan de Kust van

Barbaric meest groeit, naar ’t Zuiden gekeerd

is: want, uit de ftrekking van de Kust het te-

gendeel te willen opmaaken ,
heeft geen grond.

Men vindt aan dergelyke Kusten genoeg Hoe-

ken en Inhammen , waar Rotfen en Klippen

in ’t Water kunnen zyn, die met de zyde naar

•c Zuiden zyn gekeerd, offehoon de Kust in

k aHemcen naar ’t Noorden ziet (*).
“ De

' *
j Veigelyk de fikfotfifch: rerhanieUng^^n

,
als

, bladz.

u mr-.i.. .-cvn. Stuk.

c
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VI. De voornaamfte Waarneemers ,

die het Ko»

raai in zyne Wieg
, om zo te fpreeken ,

reeds

fJooFD. befchouvvd hebben
, merken aan, dat de be-

STUK. ginzels van hetzelve zekere roode Spatten
Deworrei.^yn

j die Plaatswyze zig over de Lighaamen

Kcra^' nitbreiden cn derzelver Gellalte aanneemon.
* Dus hadt Marsigli ’er een Natuurlyk

Zoutvat van gezien, dat ongevaar vier Dui-

men hoog was en drie Duimen wyd. Ook

bezat hy een dergelykon Wortel, zittende op

een Steen , en tot Grondftuk dienende voor

een fchoonen Koraalboom. ,, Doorgaans is dee-

„ ze Voet rond , zegt Donati ; maar hy

3, dient alken tot aanhechting en niet tot voe-

„ ding van dit Zee -Gewas. Men vindt ge-

„ broken Stukken
, die, fchoon van hunnen

„ Voet federt langen tyd afgefcheiden gc-

,, weest , niet naiaateil te leeven , te groeijen

„ en voort te teelen ,
terwyl zy zig op den

„ bodem der Zee bevinden”.

’t Gevoelen der Ouden, dat de zelfftandig-

heid van het Koraal, onder Water, week en

buigzaam zyn zoude (*) , wordt thans door

alle Waarneemers tegengefproken. Marsi-
GLi bevondt het in ’t Water zo hard als

Steen te zyn. Ook zou zulks tegen de ma-

nier van het te visfehen ftryden. De Enden,

niet.

Sic & Cornllum
,
quo pxiinuni contigit auras Ternpore

tlurcscit moUis fuit Hcrba fab Undis* O V l D*

iibr. XV*
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tiiettetnifi ,
of gezwollen Toppen der Takken,

zege hy zyn week, als nog geen genoegzaame ^XX!.

fteviglieid bekomen hebbende ,
door den aan* Uoofb-

voer van Steenmaakende Vogten.
stuk.

Terwyl men dus in ’c algemeen erkent,

• het Koraal van zyn Beginzel af rood is ^ eri

de beroemde Touenf. port aan de Koning-Kie'‘f»

lyke Akademie der Weeienfchappen Koraal

van allen Ouderdom vertoond heeft, van eene

byna onzigtbaare roode Stip af , door verfchei*

de aangrotijingen cn Takmaakingen heen, tot

aan de uicerfte grootte : zo fcheen het 00-

twyfelbaar , dat eene Bloedroode ,
meer of

minder bleeke, hooge of donkere Kleur, aan

dit Koraal eigen was. Men vondt het wel

Vleefchkieurig, doch niet geheel wit verklaard,

Marsiolizou het dus Natuurlyk nooit ge-

zien hebben dan zonder Schors , en dewyl

het Bloedkoraal door Konst bleek, ja wit te

maaken is, zo was ’er veel grond om te den-

ken, dat de een of andere tegennatuurlyke

oirzaak reden kon gegeven hebben tot die

verbleeking. d’AROENViLLE, niettemin

,

onderltelt, dat het Bloedkoraal eerst wit is,

dan graauwagcig , vervolgens geel wordt, en

verder ,
by verfcheide trappen

, zyne hoog-

of donker roode Kleur verkrygt. Dit wil hy

ten voornaamfte bewyzen , door eert Rots,

met wit Koraal begroeid, waar op ook eeni-

ge Takjes of jonge Scheutjes van rood Ko-

raal waren ,
en zelfs eenige Takjes van bui-

1. DEEl. XVH. STUK*
ten

/
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a7ö 15 E S C n ü y V I N c van
Vt. ten wit en van binnen rood {*'). Üocb ud

^XXL * afgebeelde Stuk is ’t blykbaar , dac dit

Hoopd- Witte Koraal een Madrepore is
,

gelyk heÉ
STUK. gewoone witte Winkel -Koraal, hoedanig men

X^rZi
met het roode famengegroeid vindt

,

kunnende de Beginzels van het een en andere

vermengd zyn geworden
; waar van men de

wonderlyklte voorbeelden onder de Zee - Ge-
•wasfen aantreft. De Polypen

, die dezelven

bouwen of famenftcllen j en daar in huisvesten;

kunnen op eene zelfde plaats onder elkander

verward zyn geraakt , en in het blinde hebben

voortgewerkt : even als men dergelyke Mon-
ftreuze Voortbrengzels meer waarneemt iri

het Ryk der Dieren.

Tnwendi- Het Bloedkoraal heeft natuurlyk een geheel

Si6hridf"*andere Gedaante, dan die, waarin het zig^

afgevyld en gepolysc zynde
, aan ons Oog

vertoont^ De Voet , Stam en Takken zyn

,

gelyk de meeste andere Zee-GeWasfen, knob-

belig en hebben een Schors , die de inwendi-

ge Zelfftandigheid , welke zo hard als Mar-

mer is , bekleedt. „ Als men deeze Zelf-

t, Handigheid met het Mikroskoop onder-

„ zoekt
, ( zegt Donati,} in een Koraal

,, Van eene enkele Kleur, by voorbeeld rood,

f, mids dat hetzelve niet verwormd zy ; zo

» bevindt men dezelve eenvormig , effen
^

j> een-

(*) "Oryatlcgie, pag. 314, Fl. iSt

J
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,j
eenkleung, zonder Gaatjes of Holligheden,

j, Zy is overal egaal
, van eene zelfde hard-

„ heid, en bekwaam tot eene volmaakte po- Hootu-

j, lyfling. Zulks heeft geen plaats in Koraal

„ van verfcheide Kleuren. Somcyds zelfs

„ wordt men het niet in’t geele, ja ook niet

i, in ’t Roozekleurige gewaar. Ik heb eenige

3, Takken van dit flag van Koraal. Als men

3, die in de dikte doorzaagt , dan komen ’er

,, Streepen en Ringswyze Banden in te voor-

„ fchyn 3 waar van Ibmmigen Roozekleurig

,

„ anderen gcelagtig zyn ; men heeft ’er ook

3, witten onder : de een is hooger Van Kleur

„ dan de ander , doch zy hebben allen een

„ zelfde middelpunt. Dergelyke Banden ver-

,, toonen zig ook in ’t roode Koraal 3
wanneer

,3 hec een weinig gebrand is j maar dan zyn ze

„ allen helder graauw , en door donkerer

3,
graauwe Streepen van één gefcheiden.

, Hoe hard ook deeze Zelfftandigheid zy, verwot-

„ bevindt menze doch onderhevig aan een

Soort van Wormen , die dezelve aantasten

,

j,
wanneer het Koraal door Ouderdom , of

„ door eenig ander Toeval, van zyne Schors

,,
ontbloot is. Het zyn kleine Diertjes, die

„ in de zelfdandigheid van het Koraal drin-

„ gen door zeer kleine Gaatjes, en het van

binnen uitknaagen , maakende daar in byna

„* ronde Celletjes, die door reer dunne Wan-

den van elkander afgezonderd zyn. Deeze

4, verzwakken het Koraal ongemeen, en maa-
' „ ken

I. PREI.. XVIt, STUI.
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j, ken het zo broofch, dat het onbekwaam ia

,, om verwerkt te worden. Nog een andera

„ Worm is ’èr , die hec Koraal in de dikto

j,
doorboort , maakende daar in ,

overdwars j

j, regte en Cylindrifchc Holligheden. Doch

j, de hardftc Marmers , dië men in de Zee

„ vindt, zyn het doorkliaagen van de zelfde

„ Wormen, of ten rainftevan Wormen, die

„ veel naar dezelven gelykcti , onderworpen.

j, Uitwendig is de Zelfttandigheid van het

„ Koraal uitgegroefd en geftreept. DeGroef-

„ jes beginnen van den Voet, en ftrekken zig

„ langs den Stam en Takken uit ,
blyvende

„ onder elkander byna volmaakt evenwydig.

,j 2y vercoonen zig in dé dunde Takken min-

„ der , en hebben aldaar fomtyds in ’t geheel

geen plaats : ten minfte zyn zy zigtbaarer

j, in de groote Takken en de Stam ,
zynde

,, ongelyk en knobbelig , als of hec een ver-

,,
gaaring was van kleine Bolletjes,

j, De Sceenige zelfltandigheid ,
welke ik

thans befchreeven heb ,
verandert door ’c

Vuur in een zeer fyn Stof als Asfehe. Ge-

j, lyk de Afch van Houtskolen ons door *t

,, Mikroskoop een Geraamte vertoont , dat

j, uit Houtige Vezelen en Vaten famengefteld

ff is, zo geeft de Asch van her Koraal ons

„ genoegzaam de Deelen te kennen die het-

9, zelve famenftellen. Deeze Asch fchync

9, door ’t Mikroskoop te beftaan uit kleine

9) witte Lighaampjes ,
die byna' Klootrond en

als

y
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*, 3l\s Troswyze te famen gevoegd zyn< Ds VI.

i, /\sch, die men van de Schors van ’t Koraal

j, krygt, heeft de zelfde figuur en kleur. Der- hoofd-

„ halve hebben de Zelfitandigheid en Schors ,
*Tuit.

}> van dit Produktj eenerley oirfpronglyke , en

,

j> om zo te fpreeken, famenftellende Dcelen.

5> Het zyn ook, naar ik denk, deeze Dcelen ,

s, die de Schors in Zelfttandigheid veranderen.

,, De rimpelige Oppervlakte is onmiddelyk

„ bekleed met eenen witten of blceken, taa-B,ok.“

,, melyk zagten Rok , die bellaat uit kleine

,, Vliesjes vol Vaten en Klieren , maakende

„ met elkander een Netswys’ Llghaam (Corpus

„ Reticulare') ,
welks Vaatjes gevuld zyn met

een witagtig Sap, dat zig in alle de Blaasjes of

,, kleine Vliesjes uitfpreidt. Aan deeze Vliezen

,, zyn vcele zeer kleine roode Lighaampjes

„ gehecht, byna Klootrond van figuur
, en

j, volmaakt gelykende naar die, welken men

,, in de Asch der Zelfftandigheid van het Koraal

,

„ en vandeszelfs gebrande Schors , waarneemt,

„ Het enkele verfchil bellaat in de Kleur. De

„ Rok bevat maar een klein getal van deeze

„ roode Lighaampjes, en is daarom meest wit,

„ naar de Kleur der Vliezen. Zy worden door

„ deezen Rok tegen ’t Koraal aangevoegd, en

„ hier van komt het, dat de Rimpels der Op-

,,
pervlakte bedekt zyn met zeer kleine Kloot-

„ helften iUemispUria). Dat meer is, aan

„ deeze Lighaampjes moet men zekerlyk de

„ vorming toefchryven van de kostbaare zelf-

,, llan-
I, pFEt, XVII. STUK,
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flanciigheicl van het Koraal. Buiten twyfel

• rf
"’y vraagenj van waar deezekleind

„ Bolletjes afkomftig zyn F Ik antwoord
„ onbefchroomd; dat zy haaren oirfprong heb-
,, ben van de Polypen van ’t Koraal. Wil

men er een bewys van. De Polypen leg-
•) gciii gclyK wy gaan zien , Eijeren bedekt
„ met Klootronde roode Lighaampjes

; der.
,, halve zyn de genen

, die men hier of daar in
,, het Koraal vindt , door dc Polypen gefor-
3, meerd.

3> Heeze witte Rok is omkleed met eene
5> zagte bchors van Kleur als Menie, dat is te

zoggen, een weinig minder donker rood dan
,, de Zelfftandighcid van ’t Koraal. Zy be.
„ Raat uit zeer kleine Vliesj'es of fyne Draad-

jes , aan welken de roode Lighaampjes in zo
„ groote menigte gehecht zyn , dat zy ’er

„ hunne Kleur aan geeven. Overlangs gaan
„ 'er Cyiindrifche evenwydige Buizen door
,, heen, welke zydelings kleiner Vaatjes uit-

,, fchieten
, die geraeenfchap hebben met de

„ gezegde Vliesjes. Het Mikröskoop ontdekC
„ deeze VEmtjes , door welken een Melkagtig
„ Vogt vloeit

, dat tot voeding ftrekt van het
3, voraal. De Oppervlakte van de Schors, in
„ verfch gevifcht Koraal

, is glibberig en on-
„ effen. Op verfchcide plaatfen beeft zy Knob-
3J beitjes

, die voor ’t bloote Oog zigtbaar
,3 zyn.” Deeze zyn rondagtig, en hebben varf
^oven een Gefternde Mond , welke toegang

geeft
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^
I f

geeft naar de inwendige Holte van deeze Knob- •. Vt
, ^

bekjes, die dus een Celletje maakt. De Cel.-*^H'^j^*

letjes zyn met den befchreeven witten Vliezi- Hoofd-
gen Rok geheel bekleed, en dringeii tot in de «tuk.

Zelfftandigheid van het Koraal , hellende met
•j

‘ ^ ”
1 ï 1

KêrUiil»

de Opening wat naar deszelfs Voet ;
gelyk de

Heer D o n a t i zulks zeer omftandig befchree-

ven en met düidelyke Afbeeldin^n opgehel*

derd heeft.

De fchrandöre Heer Ellis, die ook zy'iie Melhagdg

Waarneemingen over het Roodc Koraal üit de^”^"*

MidJéllandfche Zee, opgeeft, heeft de Groef-

jes der Zelfftandigheid voor Vaatjes of Buisjes

aangezien , en daar uit beflooten
, dat dezelve s

in overeenkomst met andere Zee- Gewasfen,
uit eene reeks b'eftaat van Buisjes,* van eene
Krytagtige Aardftoffe geformeerd, welke, met
eeö Lymfirig Dierlyk Vogt gemengd zynde , hard

worden als Sement, Verder fpreekt hy aldus.

,j Wanneer de Stukken verfch zyn, dan vin-

„ den wy ze over ’t geheel bedekt met eene

„ roode Meelige Stoffe , die zig als een Schors

„ van het Koraal vertoont
; maar , dezelve

„ naauwkeurig onderzoekende
, befpeuren wy

„ veele Steragtige Holligheden in deeze Op-

„ pervlakte ,
en , als wy de Meelige Stoffe

„ wegneemen ,
zo bevinden wy

, dat deeze

„ Sterren gemeenfehap met de Buisjes daar on-

5, der hebben. Indien wy de Punten der Tak-
ken befchouwen ,

zo openbaaren zig daar

5j in düidelyke blyken van de Enden deezer

,, Buis.
t DSEt, XVIÏ. S5tv,&
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Afdeel. ” '^erder
, indien wy dc laatfte in-

LXXI,i« van Buisjes onderzoeken, die

Hoofd- ,, zig verheffende het Koraal omringen ,
zullen

dezelven geelagcig van Kleur, en niet

KirMii ” ’ S^lyk die van het binnenfte

,,
gedeelte , bevinden. De Koraalvisfchers

„ vinden dezelven vol van een Melkagtig

„ Vogt, ’t welk niets meer is dan de tedere

„ Lighaamen der Dieren. De Steragtige Hol-

,, ligheden
, naamelyk, neeraen, buiten twy-

5, fel , haare gedaante aan van de Klaauwen

,, van zekere Polypen, die wy natuurlykmo'

gen befluiten de bouwers, zo wel als de be-
5, wooners te zyn , van deeze fchoone Fabriek.

,, De Scharlakenroode Meelige StofFc, voor-

5» gemeld , ontdekken wy
, door vergtcocing

„ met liet fterkst vergrootende Glas van Wil-

„ fons Mikroskoop , in haare Deeltjes de fi-

„ guur te hebben van kruislings famengevoeg-

„ de holle Buisjes , die zekerlyk van eenigen

„ weezentlyken dienst voor deeze Fabriek of

„ dcrzelver bewooners moeten zyn ; doch

„ waar toe, is ons nog onbewust” Ó}-
De De Polypen van het Bloedkoraal zyn

,
gelyk

Polypen.
aangetekend heb, door den Graaf Ma rsx-

GLi allereerst ontdekt en voor Bloemen aan-

Wadzfit
Ontdekking

, die hem ongemeen verfterkte in

zyn

(*J Natural Histtry tf the Cirallines, ï,Qa^, 1755, pag, 94

,
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zyn denkbeeld,- dat het Koraal een Plantgewas VI.

ware ,
en deeze Onderltelling deedt hem de lxxu

Oogen fluiten voor de Reden ,
welke hem Hoofd-*

moest overtuigd hebben
, dat Bloemen niet stuk.

van zulk een aart zyn. liet was zo wel

de Visfcheryën van December ,
January en

April, als in die van ’t begin van July, dat

Koraaltakken
, uit de Zee gehaald en in

Flesfchen onder Water gezet zynde , na ver-

loop van eenige Uuren witte Lighaainpjes uit-

gaven , beftaando uit een Steeltje en agc Blaad-

jes. Zy waren van grootte en figuur byna als

Kruidnagelen , en derhalve groot genoeg ter

befchouwinge zelfs met het bloote Oog. Zo
dra men den Tak uit het Water haalde, ver-

dweenen zy, en lieten niets over dan een fpoor

van hunne Gellralte , waar te neemen aan de

agt Lippen van ’t voorgemelde Celletje van de

Schors ,
waar zy weder ingekroopen waren.

De Tak wederom in ’t Water gedaan zynde,

kwamen zy , na verloop van een Uur , op

nieuws te voorfchyn. Sommigen hadden dee-

ze bekwaamheid om te bl.oeijen
, geiyk hy ’t

noemde, tien of twaalf Dagen , anderen vyf

of zes Dagen lang , behouden.

Hoe de Heer Peyssonel, eenige Jaaren

daarna, ontdekte, dat de zogenaamde Bloemen

van ’t Koraal leevende Diertjes waren
, heb

ik reeds omftandig verhaald *. Thans zal ik « jiadz,

hier nog de Waarneemingen te berde brengen

van den Heer Don ATI, betreffende de ge-

S 3 ftal-

\'

I, DIFX, XVII. STUK,
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Itake en eigenfcfaappen van deeze ’ Diertjes”,

,, Uit ieder Celletje
, zegt hy, komt een Pa-

ai I3'P“* voort, die zeer wit, week en weinig
doorfchynende is

, hebbende de gedaante van
„ een Stei , met agt gelyke Straalen. Deeze,

„ Straalen zyn Kegelvormig , cn voorzien met
,, verfpheidc ook Kegelyormige byhangzels,

die zig aan beide zyden affcheiden
, leggen-

„ de byna allen in de zelfde Vlakte. De
5 , Straalen zyn een weinig plat, en hebben in

„ haar middelpunt een Schulp, met een wyde

„ Opening van boven, in de omtrek geribd,

„ met agt Groeven daar tusfehen , uit ieder

9, van welken eene Straal voorkomt. Deeze
„ Schulp is geplaatst op een Cylindrifch

35 Steeltje, dat het Lighaam van het Dier uit*

„ maakt
, zynde

, zo lang het leeft , in het

„ Celletje verborgen , daar het echter geheel

„ los van is , naar ’t gene ons blykc uit fommi-

„ ge plaatzingen van deeze Polypen”.

Voorts wyst de Heer Donati de manier

aan, om deeze Diertjes in ’t Koraal waar te

neemen. Men moet hetzelve , zo dra het uit
Zee komt, aanftonds weder in Zeewater dom-
pelen. De minfte beweeging

, merkt hy op,
doet de uitgefpreide Polypen aanllonds weder
in haare Celletjes kruipen, cn dan gelykt ieder
naar een Druppeltje Melk ,

waar voor zy ook
zelfs door de geoefendfte Koraalvisfehers, zegt

j gehouden worden, ’t Schynt dat de manier
yan Peyssonel , om deeze Diertjes voor
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den dag te doen komen en uitgefpreid te doen VI.

blyven, Wer voor omftandig befchreeven {xxï.‘
hem niet bekend geweest is. Ook zal DoNA-Hooro-
Ti niet geweten hebben, dat men dceze Poly-

pen, in haare uitgefpreiden ftaat, ja met het

geheele Laghaam byna buiten de Celletjes , ,

altoos zigtbaar kon houden , en door de gehee- 18.

Ie Wereld verzenden. De Koorn- Brandewyn
of Wyngeest verfchaft , zo wel als tot andei-e

Gedierten en Infekten, hier ook een alleraan-

genaamst Bewaarmiddel ; waar door zy zelfs

,

zo het fchynt , even als door Vuur en koo*

kend Water, uit haare Wooningen worden uit-

gelokt.

Op dergelyke manier , naamelyk ,
als de

Heer Ellis, door het verzenden van de Ko- ven ,
in

rallynen met de uitgekomen Polypen, de We- Liqueuc,

reld van derzelver beftaan heeft overtuigd f ; f zie

kan niemand thans twyfelen aan de weezent-

lykheid der Polypen van ’c Koraal. Ik heb

reeds opgemerkt , hoe een zogenaamd bloeijend

Koraaltakte ,
doorM /at s i G L i meen ik , aan de

Koninglyke Akademie der Weetenfehappenvan

Parys gezonden, aldaar in de Koninglyke Tuin

vertoond werdc Een vermaard Liefhebber,
^

de Heer Chr, P. Meijer, bezit hier teM-

Amfterdam, in zyn Ed. Kabinet, onder ande-

re weêrgaalooze en leerzaarae Stukken , waar

van ik by gelegenheid gewag gemaakt heb, een

rood -Koraaltakje, ’t welk, in Liqueur gecon-

ferveerd, de voorgemelde witte Polypen niet

S 4
I. DeSL. XVII. stuk,
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Koraal,

DeEyi
jcE der l'o

lyp=n,

* likdz.

%n'

minder duidelyk voor ’t Oog brengt, dan de*
zciven in de Afbeeldingen van den GraafMarsigh voorkomen. Dit Takje heeft
^eezo eer

, zo zyn Ed. my berigc
, uit

Vrankrylc gekrecgen. Het was cen Voorwerp,
dnbbcld waardig om in Plaat gebragt te wor-
den; ’t welk zekcrlyk zyn Ed., volgens zyn
gewoonc beleefdheid

, my niet geweigerd
zoude hebben

; doch ik oordeelde, dat het
daar door aan te veel gevaar, door fehudding
of behandeling , onderhevig zoude zyn ge*
wecsc.

Don ATI hadt onder aan het Lyf van eeni.
ge Pol ypen ettelyke rondagtige Waterblaasjes
gezien , die doorfchynende en geelagtig of
bleek van Kleur waren, zynde misfehien niet
dikker dan het veertigfte deel van eene Lini-
dat is byna het vyfhonderdfte deel van een
Duim. Deeze Bolletjes , waar in hy eenis
fpoor van die roode Lighaampjes

, hier voor
gemeld *, ontdekt hadt, hieldt hy voor Eyc-
jes van de Polypus, en verhaalt verder, hoe
dezelven , op eenig Lighaam gevallen zynde,
ziS uitzetten

, en dus den Crondflag leggen
van een Koraalboom.

,, Naar maate , naame*
3> lyk , het Ey groeit, zegt hy, vermenig.
,, vuldigen de Polypen, en daar worden nieu-
we Takken geformeerd”, Marsigli

, dat de Visfehers zekere hoopjes van
roode Dolletjes

, die men hier en daar op da
Rotfen en andere Ughaaraen aangehecht vindt,

en.
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en, hoewel zeer klein zynde,

koop reeds eenige Taktnaaking veitoonen , lxxi.'

voor den Grondflag van ’c Bloedkoraal hou- Hoofd-

den. D o N A T I merkt aan , dat men hier een

Plantaartige groeijing met cene Dierlyke

Voortteeling vereenigd ziet. Naderhand werdt

door hem i gelyk ik verhaald heb * ,
het^ ge- * BUdz.

heele Bloedkoraal verklaard voor een (Zaö-

phyton of) Plantdier , waar van de Polypen

flegts de Hoofden zyn. Hy oordeelde, dac

het Koraal , en andere Lighaamen ,
naar Ko-

raal gelykende, de zelfde betrekking hebben

tot de Polypen, daar mede vereenigd, als ’er

is tusfehen een Slakken - Hooren en de Slak

zelve ,
of tusfehen de Gebeenten van een

Dier en het Dier. Ook was hy thans verze-

kerd , dat de Polypen niet los maar vast zyn

in haare Celletjes (*j, ’t gene volftrcktelyk

tot die Onderftelling werdt vereifcht. Dus

zouden dan ,
eigentlykgcfproken, de befchree-

vene witte Vliezige Rok , tusfehen de Zelf-

ftandigheid en de Schors , het Dierlyke of

het Vleefch uitmaaken in het Bloedkoraal

,

waar van de Polypen de Hoofden waren, of

de Mondjes, die Voedzel aanbragten, ttrek-

keude de binnenfte Zelfftandigheid voor Ge-

been-

(*) zie
Vettoog , Eriefswyzc gefchreeven door den

Heet TREMBLEY, en, uit de PhU, TranfaBiÜn

t^ld, in bet IV, DttBÏ- der Uiigtzo^K- V(rhandelingen

,

bladz. «20.

s 5
I. DEEL. XVU. STUK,
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Mvlsh,
Steunzel , en de uitwendige

LXXI.'
Schors voor Huid of algemeen Bekleedzel,

Hoofd- Dit is het minst onwaarfchynlylce denkbeeld,
STUK, dat men zig hedendaags van dit Zee- Gewas

Biofd, formeert.
KoraaU

-r-% j

DeKnop-
Oudcn , naamelyk, hadden het Bloed-

f^nran’c koraal ,
zo ten aanzien van zyne Zelfftandig-

ïto als van zynen Oirfprong
, betrokken

tot de DelfllofFen. Men vergeleek deszelfs

vorming by de Boomagdge opfchieting of
Takmaaking der Metaalboomen (*) ; welk
Gevoelen, nog weinige Jaaren geleeden, door
den Heer Baker fterk gedreevcn werdt (f).Boccone was van oordeel, dat het Koraal
voortgeceeld worde door een Soort van Su-
blimatie , welke een Gelling der Steenigê
StofFe veroirzaakte

, en dat 'cr dus eeL
nevensplaatzing van Deeltjes

, die men in de
Steenen erkent

, plaats had in hetzelve. Hy
bevondt, dat het Koraal aan ’t end der Tak-»

ken weeke Knoppen hadt, die met een Melk-
agtig Sap gevuld waren , en dit noemde hy
Geft, om dat hy, hetzelve proevende, daar
in een fcherpe Smaak erkende

, met famen-
trekking vermengd

, trekkende naar de Smaak

van

(V Lettre de GuisoNïa Monfr. Bocoohe; 4vjg.
Sept, 1570, Ohfervat. Naturelles

^

V. Lettre, Natuur,
kund. Nalpeutingen. bladz. 18.

ft.' Nuttig Gebruik, van ‘t JH‘kfOsk!»pt Atnfterd, 175ö
bla^z, Z16 , enz.
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van Peper, enz. Dit hadt echter alleen^ VI.

plaats in de Toppen van ’t Koraal, vevfch

uit de Zee opgehaald, en in de Enden van ’tHoorn-

Witte Koraal nam hy even ’t zelfde waar, stok.

Deeze Toppen noemden, ten » jcfrilt

de Apothekers van Marfeille Koraaïbloemen ,

en zy konden dezelven , naar by oordeelt

,

dus noemen wegens de Gefternde Gaatjes

,

waar mede de Knoppen , aan ’t End der Tak-
ken , bezet waren. Twintig Jaarea daarna

merkte de vermaarde Tournefort deeze

Toppen aan als Zaadknoppen , verbeeldende

zig dat die fcherpe Melk , welke daar in

vervat was

,

eenig Zaad behelzen kon , ’t

welk zig aan de Steenen of andere Lighaa-

men lymde, en dus de Beginzelen van ’t Ko*

raai, of de Wortelfcheuten , om zo te fpree-

Icen, voortbragt (*;.

De Hertog van Orleans, nu omtrent veer- RooJe

dg Jaar geleeden, op ’t verzoek vap Re

M u R order gegeven hebbende , om takken

Bloedkoraal , frifch uit Zee gehaald, in Wa-

ter ,
draagende van Marfeille te Parys te

brengen ,
werdc zulks volvoerd

; maar een

gedeelte van het Koraal hadt zyne Schors

verlooren, en op den bodem van het Vat be-

vondt zig rood Zetzel, dat, gedroogd

zynde, naar Zand geleek. Even zulke roode

Deelt'

<*) ReflexioHs Phyft^ues &c. Mem, ie l’AccJ,. R. ia

Seienset de jtfjz, Oilavo, p« I49> ISO,

I. DEEL. XVII. Stuk,
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Bloede

KaraaU

EïVINC VAfi

«aar gepulverizeerd Ko.
LXXJ. ^^.^7 de overgebleevene Schors be-

Hoofd. vindende, meende Reaumur daar door destuk. vorming van >t Koraal, zo wel als die der ge-
meenfte Steenen, te kunnen verklaaren. idy
vergeleek de vorming van het Koraal by die
van de Jrioorens en Schulpen; doch verbeeld
de zig , dat

,

gelyk dezelven door Dieren

'

zo het Koraal door eene PJant werdtvoortge*
bragt, Zie hier hoe hy, verder, aangaande
de manier van Groeijing fpreckt C*;.

„ Dit Melkagtig Sap, dat, door het droo-
»> en zelfs roodagtig geel wordt

,

„ zou wel de Stof kunnen zyn, die de Stecn-
„ agtige Greintjes uitlevert. Misfchien ge.
5, fchiedc ’er, in ’t midden van de Schors
„ eene affcheiding der roode Korreltjes, die

zig m ’c Vogt bevinden: misfchien ivordt
„ dit fyne Poeijer van Buisjes ingenomen,
„ uie bovendien cenig fyner Vogt, dan het

„ gedagte geele Sap, bevattende, alle deeze
,, Greintjes voeren tot aan de inwendige Op-
j, pervlakte van de Schors

, leggende die
„ daar af , en dat deeze Greintjes, dus ag-
„ tervolplyk afgelegd, het Koraal doen aan-
5» b'osijen. Maar, het is ’er ver van daan, dat
*> wy e weezentlykheid en den loop van dep.
»> ze Buisjes

, met even zo veel zekerheid

,

j> be-

(*) Oiferv.fur U formaikn dit Ctrail, Sic, Mem, de 17;
Odavo. p. 385.
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j,
bewyzen zouden kunnen

, als de beftaanlyk- VI.

,, heid der roode Greintjes bevveezen is”.
^lx^XL

Men ziet dus , dac het denkbeeld ran dien Hoofo*

grooten Natuur - onderzoeker
, ten opzigt van stuk.

de Vorming van ’t Koraal ,
weinig van die^^^^^-

der Hedendaagfchen verfchilt. Het Plantaard*

ge wordt thans zo wel in dat Zed- Gewas er-

kend , als het Dievlyke , dat naderhand door

hemzelf aangenomen is, en de GrondftofFe,

Hemmen de meesten ook toe , een foort van

Steenagtige zelfftandigheid , en wel een der-

gelyk Meelagtig rood Poeijer te zyn. Wy
zagen zulks door de Heerea Donati en

Ellis ,
beiden de fterkfte Voorftanders van

de Dierlyke natuur van ’t Bloedkoraal, aan-

genomen. De laatfte heeft zelfs de figuur van

de roode Greintjes of Zandjes in dat Stof met

het Mikroskoop onderzogt ;
doch Doktor

S w A M M E R D AM , onzc Landsgetioot , hadt

,

voVens zyne gewoonte, veel naauwkeuriger

Waarneemingen daar op in ’t werk gefield.

Zie hier ,
hoe hy dienaangaande , nu omtrent

honderd ]aar geleeden , aan den Heer Boc-

coNE fchreef (*)•

„ Ik heb de Korst of de Korallyne Tarter, Figuiii

„ van het echte Roode Koraal van Dioscori van“"

dps uenomen , en die tot in haare klein

„ Deelt-

(*) Rtchtnhe! & Olfirvatiom Naturilks, Amfterd. 1574,

Duodecimo. .XIX. Lcttre. Katuurkmdise Nafporins^m
,

Stc,

Amfterd, 1744. Agttiende Ejiei , bladz, 146,

\
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ArEEL.”
^natoffiizeerd. Ik nam de kleid-

LXXI. zig verbeelden kan, zynde
Hoofd- « f’yna ongewaarwordelyk, en obferveerde
STUK.

,)
dezelyen met een goed Mikroskoop, Ieder

** ^ ^amengelleld uit ongevaar tieü

„ Hoekige Kryftallyne üolletjes. Men vindt
5^ ’er fbmtyds meer, fomcyds minder^ en de
„ Kleur trekt naar witagtig Robyn. Hunne
j, gellalce is altoos eenigermaate Hoekig, hoe«
,5 wel zy iny fomtyds byna rond voorkwam,
„ naar de terugkaatzing van het Licht , dat

i, door de Hoeken pasfeert: niettemin fcheen

,, ik altoos vyf Hoeken te kunnen tellen. In
» zulk een klein Deeltje , nu, dat maar het
3, agtlte gedeelte is van eeö Zaadje van klei-
3, ne Santorie, zyn

, gelyk ik gezegd heb”
9 ,

nu meer dan minder van deeze Bolletjes

33 beflöoten , die men aldaar in eene vierkan-
,, te en fomcyds in eene Cylindrifche figuur
,3 gefchikt vindt , maar meest in de geftalte

„ van een Kruis, ’c Gebeurt ook wel , dat

,3 deeze Bolletjes als een Kryftallyne Stokje3

3, dat uit zes of daaromtrent beftaat, nevens
,5 elkander gerangeerd zyn. Onder andei-e
3, aanmerkelyke geftalten komt ’er ook die
-s van een Ster fomtyds wel in voor , maar
,3 zeer zeldzaam ^ dewyl men, door de ver-

ss nieling van de Korst ,
de Natumjyke

plaatzing wegneemt.”

_

Dan aangetoond hebbende , op welke ma-
nier men de Schors behandelen moet , om

dec-
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deeze Bolletjes te kunnen waarneemcnjfpreekt VI.'

hy van de verandering van Kleur, welke

Koraal ondergaat door Vuur of door het teHooFo-
houden in geünoUen Wafch, waar door het stuk.

in ’t eerst geelagtig en vervolgens wit wordt;

terwyl het, in Loog gekookt zynde , geene

verandering ondergaat : des dit Middel zeer

bekwaam is , om de Korst of Schors af te

fchciden: dan, zeg ik, verhaalt hy, hoe men
die zelfde Hoekige Kryftallync Bolletjes ook
tvaarneemen kan in de Zelfftandiglieid van het

Koraal, wanneer hetzelve tot kleine brokjes

vergruisd en een weinig afgevyld is of gepo-

lyst. Best kon menze in ’c oog krygen by

de Rimpelige Oppervlakte, om dat zy aldaar

zo digt gepakt niet zitten, als in ’t midden<

Kleine Schubbetjes, uit het midden gehaald,
bevondt hy vol te zyn van byna ronde Bol-

letjes, die in een andere Steenagtige zelfftan-

digheid ingewikkeld waren. In zeer dunne

Schyfjcs, overdwars van het Koraal gezaagd

en gepolyst , nam hy eeoe Laagswyzc fchik>

king waar, met Straalen of Takken, waar uit

hy optnaakte , dat het Koraal aangroeit doof
aanvoeging der Bolletjes, die zekerlyk, zegt

hy, de Rimpels en de Korst famenfteilen.

Even dergelyke Bolletjes werden door deezen

Waarneemer ook in het gewoone Witte Ko-

ïaal, cn in de Leedjes -Koraalen, gevonden.

Vervolgens drie Toppen of Knoppen van ’c

Koraal bekomen hebbende , meende hy daar

ia
I Dl EL. XVII. SïCR.
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VI. in bet waare Zaad van ’t Koraal gevonden cs

^X^Xi’
hebben; .dcwyl dezelven een ander flag van

Hoofd- Bolletjes bevattende waren , die tusfchen de
STUK. 1 anden niet kraakten

, wit of geelagcig van

Ji^fraa/

deeze meende hy , dat vervolgens
inde roode Bolletjes veranderden. Zie daar,

wat mooglyk aanleiding gegeven heeft tot

dergelyke Denkbeelden, zo veel laater op het
• BMz. Tapyt gebragt, gelyk wy gezien hebben *.

^onge* Schoon het Bloedkoraal geen zo grootc

Boomen maakt, als andere Zee-Gewasfen,
»an komen ’er nogthans Stukken van voor , die

ta^u
’ door Konst tot kostbaarc Sieraaden en Rari-

teicen verwerkt kunnen worden. Dit blykt
inzonderheid aan een Ketting van rood Ko«
raai, beftaande uit zeventig Schalmen, met
een Kruis in ’t midden daar aan ; zynde dee-

ze Ketting 34 Duimen lang en dus 20 wyd,
dat dezelve over ’t Hoofd heen om den Hals
gehangen kon worden : doch niettemin aar

2 Loot en 151 Engels zwaar. Een Konlte-

naar heeft ’er , zegt men , aan gearbeid zes

jaaren lang. Deeze Ketting, zonder Scheur,
Breuk of eenige aanlasfching, gemaakt uit een
enkel Stuk Bloedkoraal

, is hier te Amfler-
dam, nu mooglyk zestien of agttien Jaar ge.

leeden , op een Boelhuis
,

daar ik 'dezelve

naauwkeurig befchouwd heb , verkogt voor
veertienhonderd Guldens of daar omtrent.
Naderhand heb ik, in zekere Verkoopinge
van Konstliefhebberyën , de Aftekening van

de-
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deÉelve gevonden
, mee de gedagte Omftan* VE

^

digheden, daar by gemeld, LXXL
\Vy gaan over toe de Scheidkonftige Ont- Hoofd-

lecding van het Bloedkoraal. Dezelve maakt stuk.

een aanèienlyk gedeelte uit van den grooteil

arbeid van den Graaf Marsi&li op dit en

andere Zee* Gewasfen
* wier zclfftandigheid

hy, in deezen, weinig verfchillende bevondt. ding,

Hy zonde monllcrs aan de Koninglyke Aka-

demie van Parys , zo wel van de Zaaken,

door hem onderzogf, als van de Stoffen, daat

uit gehaald. Het was Rood eh Wit Koraal

,

Madreporen ,
Milleporen enz. Van ieder hadc

hy drie Oneen ter toets gebragt. Alle deeze

Steenagtige Gevvasfen gaven , behalve een Wa-
terig Vogc , een vluggen Pisagtigen Geest j

waarin byna altoos i.ene Bitumineuze Z^e*

Reuk heerfchte
,

cn eene roodc of zwarte ,

dikke, Hinkende Olie. Die lang bewaard wa-

ren gaven minder Waterig Vogt, cn dePis-

agtige Geest was, op ver naa, zo kragtig niet.

Het tegendeel hadt plaats in de verfche Schors ,

welke een groote veelheid van een Meikagtig

Vogt uitleverde.

De Heer Geoffrot nam een Pond Rood
Koraal ,

gelyk men het te Parys by de Dro-

gisten koopt ,
dat is te zeggen

, lang buiten ’e

Water zynde geweest cn van Schors ontbloot.

Dit door een Kromhals destilleerende, kreeg hy

^er, in de eerfid plaats
, twee Dragmeü ed

tien Greinen uit, van eenen vluggen roodag-

T
f.

DSSl.. XVII. STUK.
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tigeil Pis -geest, en ongevaar twee of drie

Greinen flinkende Olie. Welk een groot ver-

lies moet dan het Roode JCoraal , dat een zo
vaste zelfftandigheid fchynt te zyn , niet door
enkele uitdrooging ondergaan; alzoMARsi-
GLi uit drie Oneen Koraal

, dat agc JDagcu

buiten de Zee geweest was , agcenveertig Grei-

nen van een vluggen Geest kreeg
, met Bi*

tumineuze deeltjes vermengd
; ’t welk meer dan

vier Dragmen zou geweest zyn uit een Pond

;

maar , ’t gene anderhalf Jaar droog geweest
was, leverde by hem weinig meer uit. Het
gekalcineerde Overblyfzel gaf aan Geof-
fuoy , door uitlooging, bytia een half Loot
vast Zout, fmaakende naar Zee- Zout, De
Doodekop vertoonde zig als een Soort van
Kalk. De Geest fclieen weinig van dien van
Hertshoornen te verfchillen

, geevende aan de
Syroop van Violen een groene Kleur, en een
wit Stremzel maakende met de Solutie van

Sublimaat. Het vaste Zout, dat MAasicLr
’er uit gehaald hadt, was , zo wel als alle

de Vaste Zouten uit de Zee - Gewasfen ,

die door hem overgezonden waren, van eene
Alkalyne natuur

Ik weet niet, wat reden gedagte Franfche
Akademist had , om hier uit een gevolg te

trekken , dat het Koraal , en alle dergelyke

; Zec-

(J Af**, it p^cad, Rtyalt ies StittiCis
, de 1708. Oftav*.

F. 130.
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Gewasfcn, ^vaare Planten zyh. Wy weeteö,

immers ,
dat zodanige Planten ,

die door dö LxXt*°

Scheidkoöst vlugge Alkalyne deelen uitleve* Hoofd*

fen ,
naaüvrlyks eenig Zout ,

veel minder

Loogzout in de Afch hebbdn ,
wanneer mén

het Overblyfzel verbrandt of kalcineert ; ja

veeleer zou men befluiten mogen, datzyrëgc

het regenftrydige van Loogzout, te weeten

een fchcrp Zuur , bezaten ; dewyl de Konst

daar van een Phosphorus bereidt C*)*

Ruim zo gegrond komt my de volgénde cebiuUt*

Aanmerking van dien Heer voor. „ Men

„ kan zelfs , ten opzigt van het Medicinaalè

„ gebruik , daar uit belluiten, zegt hy, dat

„ het Koraal niet moet aangemerkt vrorden
^

„ als een louter opflurpend Middel van het

,, Zuur, maar als een Scoffe, welke, met haa-»

„ re Aarde famengevoegd , bezit een Vlug

„ Zout en een Olie, die andere Eigenfchap-

pen kunnen hebben , en dat bet niet onver-

”
fehillig is, of verfch gevifcht .

Koraal gebruike”.

’t Is zeker, dat het Koraal onder de Zutir-

breekende Middelen een voornaame plaats

bekleedt. Hierom kan het met vrugt tegen

verfcheiderley Benaauwdhedén
, Pynen en

Stuiptrekkingen,
in Kinderen en Menfchen

tan een zwak Geftel, gebruikt worden, Men
fchryfö

(*) EoFRHAWE Chernin» Tom. II. Proceif, 3j, AnslyC*

Seminum SiMpis.

T *
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AFOEEt.
LXXI.
Hoofd-
stuk.

Bhed-

KerakU

TlfiAuur
' van
KoiaaU

I

a5>ï B K s c II R V V I N G V A n

fcbryfc aan het Bloedkoraal, in *t byzonder

,

ook een Hare en Hoofd verfterkende Kragt

toe 5 ja tot fteinping vnn Bloedloop en andere

Vloei] ingen wordt het meest ingegeven ; doch
op zig zelve alleen zal het weinig daar in

doen veel minder
, wanneer hec uit een foort

van bygeloof , daar tegen , alleenlyk om den

Hals gedragen wordt. De Syroop van Koraa-
len is zelfs in de Roodc Loop, cn tot voor-

behoeding van een Miskraam , aangepreezen

geweest.

Dewyl men ondervonden heeft ,
dat het

Roode en Witte Koraal, in kragten, weinig

of niet verfchillen , zo is het te verwonde-
ren , hoe de Ouden zo veel werks hebben kun-
nen maaken van de zogenaamde TinStuur van
Koraaien, wier kragten eeniglyk op de Kleur
gegrond waren. Deeze vvierdt van hun voor
een wonderbaarlyk H artherkend Middel, in-

zonderheid tegen Veuyn en kwaadaartige be-

toveringen
,
gehouden. Een menigte van Ma-

nieren , door hun voorgeftelJ
, om de roodc

Kleur te trekken uitbet Bloedkoraal, zyndoor
dien grooten Scheidkonftenaar

, Lemery,
vrugteloos in 't werk gelleld. Gefmolten wit
Wafch drinkt de Kleur van hetzelve in , en
men kan die Kleur, met Wyngeest, wederom
uit het Wafch haaien. Ook trekt de gerefti-

ficeerde Geest van Wafch een donker roode
Kleur uit het Bloedkoraal, en dit zelfs zonder
de inwendige zelfftandigbeid aan te tasten-

Met



de Eüele Koraalen. £93

Met verfcheide andere Vogten heeft Leme-

K Y ook geflaagd , doch het is geweest op lxxiT

Koraal , dat men zeer fyn geftooten en ge» Hoofd-

wreeven hadc. Citroenfap bevondt hy

in zekere omftandigheden ,
bekwaam toe, zo

wel als de Olie van Wynfteen ,
de vlugge

Geest van Armoniak - Zout , en andere Alka-

lyne Vogten. Jenever ,
Btandewyn ,

o

van Olyven , Nooten ,
Amandelen ,

voerden

niets uit. Ook is het deczen Scheidkonf'tenaar

onmooglyk geweest , een drooge Tinftuur

van het Bloedkoraal tc bereiden (*).

Schoon de twee gemelde Zouten, die men zoutvat

door Destillatie en Kalcinatie uit het Koraal

krygt, de waare Zouten van dit Zee -Gewas

zyn
,

geeven doch de Chymisten den naam

van Zout van Koraal niet dan aan een Ko-

raal ,
’t welk door Zuuren is. ppgelost , en

vervolgens wederom verdikt door uitwaafe*

raing der Vogtigheid. Als dceze uitwaafe.

ming op ’t end loopt, neemt het Vogt cene

groenagtige Kleur aan, welke Lemery toe-

fchreef aan ’t Vitriool, of, ’t gene het zelfde

is ,
aan Yzer daar in vervat. Immers , dat

’er Yzerdeeltjes in het Koraal zyn
, en vry

veel, is hem duidelyk
, zelfs in

.
het enkele ^

Poeijer, gebleeken. Dit flag van Kryftalliza-

tie van het Koraal gefchiedt met fyne Tak-

\maa-

('J Hat dc VAcad. R- Stiewes, ée 1710, p, C3-70.

T 3
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AfmÉl taamelyk fraaije Bosfeh^-

LXXI.
vertoonen. Msn zou ze derhalve, onbe*

Hoofd- dagtelyiv, kunnen neemen voor eene Weder-
STüK. opwekking der vernielde Planten of Verryze-

derzelven , als ’c ware
, uit haar Asfche ,

waar van men oudtyds zo aangenaam gedroomd
heeft; indien niet, ongelukkig, even ’c zelf-

de plaats had ia de Zouten van Kreefts Oo-
gen, Paarlen en Paarlemoer, op die zelfde

maniev bereid» Zonderling is ’t , dat men in

het Poeijer van deeze Lighaamen , die ten

opzigt van de Scheidkonftige Ontleeding zo
zeer naar ’t Koraal gelyken, geen Yzerdeelti
jes vindt C*^,

Lxxii, Hoofdstuk.
Sefckryying van ’t Geflagt der Zee-Hees..
TEREN, anders ook wel Zee-Boomen g*.

naamd of Hoorngewasfen
, als die van eene

\ Roüt- of Hoornagtige natv/ur en buigzaam zyn^

iJatm. Latynfche naam Gorgonia
, die eenigs-

zins vreemd voorkomt
, is door onzen

Ridder van Pliniüs ontleend. Deeze Au.
theur zegt

, „ Gorgonia is niets anders dap

(•) ffijJ, it ff de 1711» P* 45,

\
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,,
Koraal, en hecfc zynen naain daar van, VI,

dat het [volgens de Kanttekening, van Hout]

*, in Steenhardheid verandert”. De Gorgonex liooip-

waren in de Fabel - Historie Helfche Monfters jStuk.

door welken aan te zien de Menfchen io Steen

verftyfden. Men kan de toepasfing hier van

meer of min gevoeglyk maaken op die Zee-

Gewasfen ,
welken wy Zee-Heesters of

Zee-Boomen noemen ; hoewel daar tusfehen

eenig onderfcheid plaats heeft , ’t welk den

Heer Pali.<4S aanleiding gaf orn de laatften,

onder den naatn van Antipathes , eenen by-

zonderen Rang aan te wyzen, Boerhaave

heeft de eerften s
die met eeneKalkagtige Schors

ovqrtoogen zyn, Titanoceratophyta ; de laatllen

die een zagte Schors hebben of van de Schors

beroofd zyn , Ceratophyta , dat is Hoornge-

wasfen, getyteld. Boccone noemt dezelven

Heesteragtige Koraalgewasfen.

Aangaande de Rigenfehappen , ifi. ’t alge- Eigen,

meen, zegt Linn/eus het volgende. ,, De

Gorgonice gaan, dooreene baarblykelyke Ge-

^

ftaltewisfeling , van eene Plantaartige in ee-
’’

ne Dierlyke natuur over, De Plant naa-

melyk, geworteld zynde, fchjet op de wy-

van ’t Zee-Ruy met eenen getakcen

Steel op 5
bekleed is met een Schors,

” ^eike verhardende in Hout den Stam jaar-

”
lykfe Ringen byzet of liever telkens een

'I
nieuwen Rok aanvoegt

, waar binnen het

y, bezielde Merg vervat is
, dat te voorfchyn

^ „ komt
DEH,. XVII. STUK.

SJ
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mÏL.. ” mee bloeijende Diertjes, die van zelf

tXXli, 1’ ^'o openen en fluiten
, beweeging en Cie*

f]ooFD- s, voel hebben , hge toevloeijend Voedzcl
„ vergaderen en door den Mond inzvvelgen”,

Plannsr- De lieer Pallas geeft ons eenig nader

n|hd(i*‘-Berigc van den oirfprong der Zee - Hecfteren.
*

„ Hun eerfte beginzel , zegt hy, is een Te-

„ pel op K lippen onder Water in de Zee

,

„ of op andere vaste Lighaamenj uitgefpreid,

„ bedaande in ’t eerst uit eenc enkele Schors,

„ v/elke naderhand den gcheelen Hceller be-

„ dekt
, vervolgens een Hoornagtig Plaatje

voortbrengende, nic welks middelpunt, ter-

j, wyl het in grootte tomeemt , allengs de

„ toekotnftige Stam fpruic , die of alleen in

de langte opfchiet.of, naar den aait van zy-

ijc Soort , in 1 akken uitgefpreid wordt”,

Zyn El, befluic verder , uit de evenredige

dikte van den Stam , by den Wortel
, cn

iangzaarae verdunning naar de uiterite Enden

toe, dat ’er, in deeze Zee- Gewasfen, eene

Plantaartige groeijing Ulyfc ftand houden ,

niettegen (taande de W'ortel fot voeding van
deeze Planten onbekwaam is, en zy dus hun
Voedzel allecnlyk dopr de uiterfte Egden ,

of
door de Opeoingen van de Schors, en

zeer waarfchynlyk
, door middel van de Pot

lypen, ontvangen.

Dieriyke Dat de Zee Heefters, die men nog onlangs,
tjmur. hoewel oneigen, Lühophyta plagt te noemen,

geenszins Geraamtpn van Planten zyn, mee

eene

V
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* Zie
bit 10 ,

it.

eene Tarteragtige Korst begroeid, heeft de VI.

vermaarde Tournefort duidelyk aange-

toond *. De Heer Ellis meent door hetöooFD-

onderzoek der inwendige zelfftandigheid onbe-

twistbaar ontdekt te hebben ,
dat dit Zee

Gewas niet volgens den aart di.r Boomen of

Heeiters groeit. Het beilaat, naaraclyk, van

binnen yic regelmaatige ryën van Celletjes,

ten miiilte in de Enden der Takken, die aan

alle zyden de jonge Takjes omringen , en de

Cpongieuze Stoffe, tusfehen deeze Cellecjcs,

fchynt door ’t Mikroskoop met Pypagtige en

onregelmaatige holligheden gevuld te zyn.”

Wanneer men met oplettendheid de dwarie

r, en ovcrlangfe doorfnydingen befchouwt van

,
Boomen of Heetlers , en zelfs die van de

Stammen der Zee - Planten (JPlcLnti2 9

” bevindt men dc overlangfo Vaten van het

”
Hou''ao’tige gedeelte altoos te famen veree*

” Sït"? zvMiogfc veilen of da. .y

” ïLen op zyde geplaatst hebben Nog-

” thans ,
hoe naauwkeurig een onderzoek

” ^y, met het Mikro5koop ,
in ’t werk heb-

” gefteld , is ’t ons nooit gelukt onder de

Vaten van deeze Hoorngewasfen ,
of onder

” jjerzelver
platagtige overlangfe Buizen , ec*

”
• gn van deeze Vezelen waar te neemen,

” voor Banden dienen ,
noch eenigen

” Z Buizen ,
die ,

Merg voerende, zig tot

^
den Omtrek uitftrekkeu. Het fchynt

,

dat men hier uit befluiten zoude kunnen

,

T 5 *«

J, DSiLL. ZVU. STOK.

J»

3’

39

3, aan

33
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"VI. »> dat de Lymigheid

, welke deeze Dieren

iLXxïl
” voornaamfte oirzaak is

, dat

Hoofd-' ” deeze Buisjes zo naaiiw onder elkander ver»

STUK. )> eenigd zyn , en dit zo veel te meer
, om

f, dat deeze Buizen
, vooral wanneer zy wel

„ droog zyn , in eenige Hoorngewasfen der

,, heetlte Klimaaten , een Lighaam formeeren

„ dat veel harder is dan Hout.

Overe«n» „ Het roode Steenagtige Koraal van de Mid-

LTfiioeT”
«^ellandfcbe Zee, en de Hoornagtige Zee*

küiaai. „ Heefters
,
gelyken veel naar elkander in hun

j, Geweefzel en in de Beginzels
, welken de

» Scheidkunde uit het een en andere haalt.

,, Het is wel waar, dat het eerllc zjne Tak-
„ maakingen zeer kort heeft , en dat zyne
„ Buisjes in Steen veranderen, niet in Hoorn*
„ maar, op deeze flaauwe verfchilkndheden

„ naa
, loopt alles famen om ons te doen den»

,, ken, dat deeze twee Lighaamen op cenen

„ kleinen afftand van elkander geplaatst zj-n ,

„ in de groöte Ladder der Natuur. De loop

„ van hunne Buisjes; de manier op welke zy
„ den omtrek daar van , zo wel als dien der

„ Takken, vergrooten; hunne runwe, wryf»
,, baare en naar Schors gelykende Oppervlak-
„ te

, zo wel als de Steragtige openingen der

„ Celletjes
,
geeven ’er ons dit denkbeeld van,

„ Dikwils ziet men , in de Netsvryze Hoorn*

ï> gewasfen , dat de Dieren , hunnen voort-

gang maakende langs de Stammen en Tak-
„ ken , wanneer zy , in hunne weg

, kleine

3} Schulp-!
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Schulpjes en andere vreemde Ligbaamen
^

ontmoeten » daar over heen hunne Buizen

forroeeren , waar in zy zig beflooten vinden. Hoopd-

„ Even ’c zelfde byna gebeurt met de Dieren, stuk.

„ die het roode Koraal vormen, wier Bui-

5, zen dikwils een groote verfcheidenheid van

„ Zelfllandigheden omringen,

„ Gelykerwys men in verfcheide Zee-Plan-

j, ten, (ik fpreek van de genen, wier Plant-

„ aartige groeijing niet betwist wordt,) een

„ foort van Zaadvaten ontdekt; zo zou men

natuprlyk verwagten mogen , dat *er ook

,
genoeg^aafii zigtbaare voorkwamen op de

„ grootfte Zee ^ Heefters of Zee - Boomen ; by

3, voorbeeld op die aan de Kust van Noorwe-

,, gen , alwaar wy van goeder hand weeten,

,, dar ’er gezien zyn , die tot zestien Voeten

langte hadden, ik geloof echter niet , dat

„ iemand ’er ooit eenige de rainfte gefchikt-

heid om Vrugt te draagen in waargenomen

heeft ;
ten ware men voor zodanig jieemen

mogte ,
het gene zig op haare Celluleuze

Schors vertoont; maar de Waarneeming en

j,
verfcheide Proeven doen duidelyk blyken,

„ dat, het gene deezo Schors ons voordek,

veel meer gelykt naar het Werk van een

,,
Dier.

De Scheidkonftige Proeven
, eindelyk

,

„ die men in ’t werk gefteld heeft op dq

!’ Hoorngewasfen ,
levdren een kragtig be-

,, wys uit, het welke, by gebrek zelfs van

j, XVII. Stuk,
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iUrTEEL.
” andere betooging, ons overtuigen moest,

Lx:ai, •> 2y behooren tot het Ryk der Dieren,
HeoFi). ,, Het zal genoeg zyn

^ enkele Froefnee-
STUic, injQg da.ir van by te brengen; te weeten,

„ de groote veelheid van vlugge Zouten, die

,, men ’cr uithaalt , en de flerke Reuk van

,, gebraden Oefters, welken zy vciTpreiden,

,, wanneer men ze verbrandt” (*).
’

* klaja.
Heer Doktor Bas ter heeft wcl, ge>

Ss* ]yk aangemerkt is ‘f, getragt te betoogen, dat
de gedagce Schors aan de Zee - Heeiters of
Zee* Boompjes niet eigen zy ff); doch ’c is

er van daan , dar zyn Jüd. dit betoogd zou
hebben, Zyn Ed. fpreckt van Zee- Boompjes
CIJthophyta of Ceratophytaj die geen Bast of
ilegts hier en daar een Bast hebben, 't Is
waar, zodanigen komen ’er in de Kabinetten
voor, doch als men aanmerkc, wat moeite de
Indiaanen, volge-ns Ru mvhius, aanwenden
om ze van dien Bast te zuiveren', dan moe-

' ten wy ons verv/onderen
, dat ’er nog eenigen

tot ons komen , die geheel of gedeeltelyk
met de Natuurlyke Schors bekleed zyn, Dat
die Schors niet toevallig zy , heeft de ver.
xnaarde T o u r n e f o r t , als gezegd is ,

reeds
aangetoond. Hetzelve blykt ook ten aHer-

dui-

(*) Deeze Zee -Gev/asièn leveren, uit de eelfdo veellieid
een vyrde deel meer vlug Zont uit ,

dau de Herishoorncn.* ^

de i'Au. 1710. Oftay.p, 5.'

(t) Natuuri, Uit/pam,
I. deei., bJadz^ 19, enz.

I
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duidelykae daar uic , dat ieder Soort ^an
^

2ee-Hcefters byna zyne byzondere Schors LxXtl!

heeft j
die niet alleen in Kleur, maar in Zelf- Hoofd-

ftandigheid verfchilt. Dus hebben eenigen een

witte, anderen een gcele
,

paarfche, roode,

bruine of graauwe i eenigen een weeke Kurk-

agtige of Slymerige ,
anderen een harde

Kalk- of Steenagtige Schors; gelyk dit in de

befchryving der Soorten zig over duidelyk

zal opeöbaaren.

Volgens de bcpaaling van Linn^us be- Kenmex*

ftaan de Kenmerken van dit Geflagt van Zee-’*^®"*

Gewasfen in eene gewortelde ,
Hoornagtigej

on - afgebrokene ,
Takkige Stam, die een

breeden Grondfteun heeft en met een Schors

is overtoogen , welke nogthans in fbmmigen

[zo als wy ze hebben] ontbreekt. Zy hebben

Bloemen , dat Polypen zyn , die uit de zyde-

lingfe Gaatjes ,
langs de Schors verfpreid,

voortkomen.

’c Getal der Soorten, van onzen Ridder '
Soortca,'

opgegeven ,
is zestien , en dus byna eens zo

groot als voorheen.

(i) Zee-Heefter , met gegaffelde Takken en u

fokdriw-

fl) CoTgtnia dickotoma» Floribus ijjrufis confettis leflexis

camp:iuulatis imbncatis. Syst. Kat. xil. Gen. 341. Flanta

Refedx lade. ClDS. Sxit. ize. T. las. Planra marina

Refeds facie. WoKM. Refeda matiiia. BesI,.

14. Gorgonia Refediforniis, G u M «. Act, Hidros, II,
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VI. '

ArDBEL,
LXXit.
HOOÏD-
(TUK.

Kloks'li'yze , omgeboogene
, ovet elkander

leggende , dik daar op verfpreide Bloe»

men-

Van dce^e maakt LisNiKüs de eerfte en

Pal LAS de laatfte Soort der Gorgonia- ’t Is

een Zee>Heefter, welke van ouds by de Gc*

Halte eener Plant vergeleeken werdt
, die de

Nederlanders, volgens Lobel, Vreemde
Italiaanfche of Biskayfche Raket noemen. Hy
gelykt naar dezelve , om dat hy langs de Stee-

len bezet is met zekere Huisjes , die in de

eerfte opflag naar Zaadpeultjcs zweemen ; zo
dat de Geftalte van dit Zee- Gewas , in zyn
geheel, eenige overeenkomst met die van de
gedagte Raket of Refeda heeft; doch by nade-

re befchouwing is het blykbaar , dat het aan-

merkelyk daar van verfchilt. Zie bier wat
Clusios, die eerst deeze vergelyking ge-

maakt heeft, daar van voor reden geeft.

„ Deeze Heefter (zegt hy,j> was geheel

„ Houtig en hard , omgeven met een zoute

,, witte Stofte , anderhalf Voet hoog , even-

,,
wel niet geheel, maar om laag gebroken,

„ en in tien of meer Takken, die ongelyk en

,, zonder orde voortkomen , verdeeld ;
waar van

„ eenige kleine rimpelige
,
nederwaards han-

„ gende Vaatjes , van Kleur uit den witteq

5j Afch-

p* Sü" T* 9^ B A 8 T F, R f* I# CSorgonia

F AL Li 131* Lyst der Plantdt p*
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s,
Afchgraauw , naar de Zaadhuisjes van de Vt.

’ Refeda ,
wanneer die ryp Zaad bevatten, lxxh*

3,
gelykende , doch veel kleiner

,
en met het Hoofd-

” onderfte gedeelte doorgaans aan de Takjes stuk.

„ zelf verknogt. Deeze Vaatjes , nu ,
waren

„ ledig en zeer broofch, als tusfchen de Vin-

„ geren ligt tot Poeijer te wryven zynde,

„ en zeer zout van Smaak”.

De Heer Pontoppidans, die een fraai-

jc Afbeelding van dit Zee - Heeftertje in zyn

geheel geeft hetzelve byna

van geftalte is als de Ligujlrum, „ Het is

}, C'^oegt hy ’er by,) overal met een menig-

„ van hoekige Knoopen bekleed , welke zo

„ digt en tevens zo los aan elkander zitten,

„ dat men den Tak niet aanraaken kan , zon-

,, der eenigen daar af te helpen. Deeze klei-
'

ne Knobbeltjes , die door het Mikroskoop

”
zig bykans als Boekweiten- Gort vertoo-

”
nen, hebben dus een heerlyke gedaante: te

^eeten ,
als of het kleine glin(terende

” Plaatjes van Goud en Zilver
, byna als

” Schilden waren , die met aartige Afbeeldin-
**

gen verfierd. zyn. De Tak zelf, waar aan
” deeze menigvuldige Knobbels hangen

, is

” rondagtig, zwart en glad."

De Heer Doktor Bas ter, wien dit Zee-

Gewas door gemelden Noorfchen Bisfchop

was

f») Natarl, vw NoTVJ, I. Th, hl, *77,

I, Df-SL. XVIL STUK,
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was medegedeeld, geeft de Afbeelding van

een Takje van hetzelve, en toont, daar ne-

vens, de geftalte der Vaatjes door IterkeVcr-

grooting aan. 2y zyn, volgens zyn Bdj, Ke-

gelagtig ,
den Top aan het Takje gehecht

,

en beftaan sis uit vier Leden
, zo dat zy veel

naar het Zaadliuisje van de Radys zweemen.

Ieder Leedje vertoont zig, als of het uit twee

tegen elkander aan fluitende Schulpjes famen-

gefteld ware. Aan het wydfte £nd befpeurt

men een halfrond Bolletje
,

dat ook uit twee

Schulpjes fchynt tc beftaan
, welken het Diert-

je naar believen fchynt te kunnen openen eii

fluiten. Zyn Ed. geloofde, dat zy een andere

Soort van Zee- Diertjes , en van de Polypen

verfchillende waren
, die zig daar aan hechten

,

en wenfchte, dat het door iemand op de plaats,

daar men het uit Zee ophaalt , onderzogt

mogte worden.

De niet minder vlytige Natuur- onderzoe-

ker, Gunnerus, Bisfehop van Drontheim,

heeft ’er een geheel Vertoog over uitgege-

ven Van dat flag van Gewasfen waren
hem verfcheidene

, ten deele uit Finmarken
en uit Nordland, ten deele van Romsdale en

Nordmoer toegezonden, alwaar menze op de

Klippen in de Zee, doch meest in diep Wa-
ter, vindt groeijen. Die regt volkomen wa-

ren,

(V iironthtmifthm CtztUfcbaft Schrifmi II-TheiLS, 29
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Ken ,
maakten Boompjes van meer dan een Vt.

Êlle hoog en drie Vierendeel breed. Van den

Wortel af is liet reeds gegaffeld ,
want deHooFo-

Stam bellaat uit twee idoofdcwygen 4
diésTWR*

fomtyds los ,
fomtyds famengegroeid zyn. On-

befchadigd' zynde is het geheele Gewas zo

digt bezet mer. de zogenaamde Zaadhuisjes,

dat men niet het minfte van den Stam of

Takken kan zieö Zy hangen niet alleen né-

derwaards , maar fommigen Haan opwaards ge-

keerd ,
terwyl zy als aan de Twygen gelymd

zyn. Hoe fiifcher, hoe geelder; hoe ouder

en drooger ,
hoe witter zy worden.

j, Wanneer men zulk een Zaadhuisje naauw- pe
,

„ keurig befehouwt ,
dan fchynt het als of op of ïoS!

j, dc uitwendige Schaal , als het ware , vier

Ringen of Schubben zyn , van welken de

„ eene een weinig over de andere gaat. De

,, meeften zyn ook een weinig naar de Twyg

,
geboügen of gekromd* Wanneer men met

een Pennemesje voorzigtig daar aan febraape j

” dan is het of men op Steen fchraapce ; doch

de Schaal is zeer dun^ en ttien kan het ge-

heele Zaadhuisje
, zeer gemakkelyk

, tus-

j,
fchen de Vingeren fyn wryven* Het heeft

,, eene Zoutige Smaak. Het geeft eene Vlam,

„ wanneer men het zo lang in ’t Vuur houdt,

„ dat het wat uitgedroogd is
, en tevens eenen

,
Stank, bykans als die van verbrande Vifeh-

„ vellen en wat Zwamagtig. Inwendig wordt

i, men ’er niets dan een bruingeele dorre zelf-

V „ ftaii-

h VZEti. XVM, STVS,
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tsay en bard te kaaa-

L^xil. 5’ §^'''^aar”. Of dit een Worm ge*

Hoorn weest zy of een Polypus
, bepaalt de Bis-

STUK. fchop niet, en wenfcht ook
, dat dit by het

ophaalen uit de Zee onderzogt mogt worden.
Ondertusfchen blykt uit zyne Afbeelding van

de Zaadhuisjes ,
die naar een Klokje gelyken

en aan ’t end met kleine Blaadjes open gaan,

dat het een foort van i .epaden of Pokagtige

Huisjes zyn , wel meest gelykende naar die

van fommige lïende. Schulpen,

T°kkc”*"
” Zaadhuisjes (vervolgt Gon-

^
,, NEROs,) voorzigtig van ’t Gewas heeft

„ afgeplukt , dan ziet men dat hetzelve een

,5 geele Huid of Bast heeft , die ruuw en

„ barfl/g is, beftaande uit eenerley zelfftan.

„ digheid met de Schaal der Peultjes, en wor-

„ dende , zo wel als die , door den Ouder-

,, dom wit, Digt onder deeze ruidige Bast

„ zit een zeer fyn , dun , doorfchynend en

„ overlangs naar beneden geftreept Hartje ,

„ dat zyne Streepjes van den^Stam zelf, in-

,, dien ik zo fpreeken durf, bekomen heeft J

„ want , wanneer de Zaadhuisjes
, en de beide

„ uitwendige Huidjes van dit Gewas
,

(die

„ allen te famen zig in eens laaten af haaien ,

„ zo dat men de bloote Twyg in ’t gezigc

i> krygt ,) afgetrokken waren ,
dan zag men

j, aan ’t Gewas zelf veele fyne Streepen
, die

jj in de iangte nedervvaards liepen, De Stam
„ ea Takken zyn rond en zelden aan den

„ Wor-
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Wottel een Pink dik: ja veeltydsveél dun» Vt.

3, nerj eu haare uiterfte Enden byna zo fyn
lxxIL

„ als Hoofdhaair * maar
, hoe fyn de dunfte Hoofd»

jj Takjes ook zyn , kunnen *er doch veelesTusi

3, Zaadhuisjes 3 in het ronde, oiiiheeil zitten.

3, Rondom het End van zulk een fyn Takje

zaten, aan een Stukje van een Duini lang^

3, ten minlle agtenveertig Zaadhuisjes j die

3, aan het blootc Takje, wanneer de Ruidig-

3, heid daar afgchaald ware geweest , geen

j, plaats zouden gevonden hebben. De uit-

j, wendige Kleur van den kaaien Boom v/as

3, bruingeel, doch hier en daar wat groehag-

„ tig, en de uiterfle Énden der fynfte Tak“

3, ken, welken ik bloot maakte, vond ik al-

3, len geel en doorfchynende. Deeze Kleur

3, verandert door den tyd : want , als ik dé

„ Ruidigheid van zulke Boomen fchraapte,

j, die door Ouderdom geheel wit waren ge-

3, v/orden , zo bevond ik dat zy hier en daar

blaaüwagtig en op vecle plaatfen zeerzwart*

3, agtig waren. De Takken zyn buigzaam als

„ dun Hoorn of de Tanden van den Kdmi

33
breekende af , wanneer menze te fterk

3,
buigt : de Stam of de Hoofdtwygen zyn

„ byna zo hard als Been en Steen, voornaa-

3, melyk onder na den Wortel toe, die volko-

„ men Steenhard is en eenigermaate doorfchy-

3, ncndej Deeze Steenhardheid heb ik niet in

„ alle dergelyke Hoorfigewasfen , van een an-^

3,
dere Soort, waargenomen.

Va
j, Esa

h De»., XVII. STWK.
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Ai^EEL
'^'^yg afbreckende ,

zag ifc

LXXII. J5 duidelyk j dat die een Been- of Stcenagtig

Hoofd- ,, Merg in zig begreep, en men kon tevens in
STUK. ronde verfcheide Ringen tellen , niet an-

„ ders dan als of het een in Steen veranderde

ftamlig. Boom gcwecst ware. Deeze Proef heb ik

,, verfcheide maaien, en wel op verfcheide

,, T'wygen en Gewasfen van dezelfde Soort,

„ herhaald , en dezelven altemaal van eenerley

„ gefchapenheid bevonden : ja men kan deeze

,, Ringen reeds befpeuren , als men een dun

,, Splintertje of Spaantje uit een dikken Tak

,, fnydt. Als men een Twyg in ’t Vuur brengt,

,t dan kan men ’cr niet onbepaald van zeggen ,

„ dat die zig in ’t Vuur als een Worm kromt

,

„ gelyk van andere daar mede naa verwandte

„ Zee - Gewasfen gemeld wordt. De uiterfte,

., Haairagtige, Endjes laacen zig dan flegts een

„ weinig krom buigen. De Reuk van dit ge-

„ heele Gewas, voor ’t overige, is , wanneer

„ het verbrand wordt ,
onaangenaam : doch ik

„ kan niet zeggen ,
dat bet naar Hoorn of

Beenderen rook. Zo het my en anderen

„ voorkwam , hadt het even de zelfde Reuk

„ als de Zaadhuisjes en de Bast , doch wat

„ fterker en onaangenaamer ,
zynde in beiden

„ den Stank van aangeftoken Zwam niet onge-

Uit deeze Waarneemingen kan men de ge-

ftalce en eigenfehappen van deezen Zee • Hee-

Iter genoegzaam opraaaken- ’t Is zonderling

,

daar
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daar Gunnerus de hoogte op meer dan et;n
,

Elle bepaald hadt, datLiuNjEOs ’er, ^elyk

Closius, maar anderhalf Voet hoogte aanHooFo-

geeft. Het Boompje, ’t welk de Heer B a ste rstuk.

van den Heer PohTOPPiDANs, Bisfchop van

Bergen ,
gekreegen hadt , was zestien Duimen

lang, van onderen bloot , bruin van Kleur ,

doch verder, tot digc by de Top -enden, be-

kleed mee eene ligt geelagtige S toffe, zynde

de gezegde Pokagtige Huisjes , die ’er den

naam aan geeven.

(2) Zee • Heefter die Flnswyxe getakt w

met de Takjes heurtlings en evenwydig,Fertuiiia.

de Bloemen krom en Kranswyze geplaatst, zêê-veder.

De aangchaalde van den Heer El Li s

,

zegt die Autheur, was een foort van Ploorn- j.*

gewas, van Sardinië afkomftig, de Zee -Teder

genaamd ,
omtrent een Voet hoog. Hier in

waren de Zytakjes beurtlipgs op ieder zyde,

in een regelmaatige fchikking
, geplaatst

, en

voorzien met trosjes van kleine Knobbeltjes

,

den Stam ,
doorgaans drie te gelyk, op egaale

afffanden omringende. Vergroot z^nde, ge-

ieeken zy Vrugtknoppen der

Ooft'

mia pinnata tamofa, Ramulis aitcrais pai-allelis,

tóillatis itiicurvis.
Syst. Kat. Xlt. Marsioi.,

I. f. 94-9^* C^rall, (Jo, T, j6. f.

J DEEL, XVII. STUK»



§10 Beschrïviho van
VT. Ooftboomen. Ia zyn dronge Exemplaar

^XXn, de Toppen naar den Hoofdftam omge-

Hoofd-
’ boogen. De geheele Oppervlakte vondc zyn

STUK. Ed, overdekt met eene Kalkagtiga Korst,

za-ViMr, Door weeking in een Zuur Vogc dit bekleed-

sel weggenomen zynde , kwamen, in degezeg.

de Knoppen, de Polypen te voorfchyn, die

aan het Lighaam van het Dier door eene dunne

Vleezige zelfftandigheid gehecht waren. ,, Dee-

„ ze Vleezige zelfftandigheid , zegt hy, die

„ het midden van den Stam of het voornaam-

3, fte Lighaam van het Dier uitmaakt ,
kunnen

wy gemakkelyk door het midden van de

„ Stammen en Takken der Hoorngewasfen

„ heen , wanneer het Kalkagtig bekleedzel

3,
weggenomen is

,
vervolgen”,

Van dit Zee -Gewas is een Twygje door

It'lARSiGLi afgebeeld , lang zynde vyfeien

Duimen. Hy hadc het van de Kust van Afri-

ka, by Kaap Negro, daar de Koraalvisfche?

ryën zyn ,
gekreegen , en de Visfehers ver-

haalden hem, dat men 'er ontzaglyke Boomen
van vondt , wier Takken altemaal Vederagtig

waren, Van Schors beroofd , was het Gewas
Olyfkleur

, doch
, met de Schors gedroogd

,

bleek geel
, waar uitblykt, zegt hy, dat het

zelve , verfch zynde, Roozekleurig moet zyn.

Volgens zyne Afbeelding door ’t Mikroskoop,

?yn de Takjes omringd van vyf holle Buisjes,

die in de langte loopen ,
doch om den Steel

als toegebonden zyn ,
waar door zy zig

Knoops-
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Knoopswyze vertoonen. Ik heb een Tvvygje Vl.

daar van ,
dat meer dan anderhalf Voer of

agtden Duimen lang is, en op het dikfte als Hooke.

een dunne Pennefchaft
, geelagtig wit van stuk.

Kleur. De Knoopjes in hetzelve zyn verder

van elkander en komen ook in andere opzigcen

meer met de Afbeelding van den Heer E l l i s

overeen. Van hetzelve is hier in Fig- < » op

Plaat CXXXII , een Takje in de Natuurlyke

grootte voorgefteld.

(3)
Zee-Heefter, die tveevoudig is, met

bogtige Takken , hier en daar famenge- pucomui.

gvosid 5 €U uitpuiUfuU Blos^

men*

Clusius hadt uit Noorwegen een Zee*

boompje gekreegen , dat de gedaante van

Heide heeft. Dus vertoont zig dit Gewas

in 't klein, gelyk men uit de Afbeelding van

den Heer Pontoppidans kan zien (*).

Hy verhaalt ,
dat het Boomen maakt van

vierdhalf Elle hoog, met veele dunne, digte

en

(j)
Ctrgoraa bifaiia, Rarois flexuofis rariits anaftomozanti*

bus
Conlcis eminentibus. Faun, Sutc. 1213. Li-

thox'ylon fttscum
fubhirfamin. Rreyn Prodrom. UI. T.tg,

Gorgoïiia FlabdUror^'S. G on nee, AS, Nidros. III. p. i.

T I PILI..
Ifiatex mamius Ericx faci?.

CLUS. Extt. IW* mar». Aar, p. 93. T. 17« E L L I ï

Corail. p. 67. T. 27* f*

(•J Naturt, Hiit.vm Kurw. I. Th. S. 774. PI. jl, N, 3»

V 4
I. DEEl. XVII. ST’JK.
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AfdeÊl.
zagte Twygen

, overal bezet met verhe-

LXXII. Knobbeltjes, van grootte als een Halve
Hoofd- Erwt , dis wederom met donkere Pukkeltjes
STUK. gcllippeld zyn, terwyl de Kleur anders, over

geheel , donkerbruin is. De Heer Gun-
fJERüs, Bisfdhop van Drontheim

, heefc over

dit Zee 'Gewas een uitmuntend Vertoog aan

’t licht gegeven, waar van ik een Ujttrekzel

zal medcdeelen.

Hy telt het onder de gemeenfto Zee-Boo'?
men

, hebbende verfcheide uit Nordland en

van elders aan die Kust bekomen , welke van

een tot twee of drie Ellen hoog waren , en van
drie Vierendeel tot derdhalf Ellen breed, plat,

en digc met Knoppen bezet , verfch zynde

I

met een dunne Kalkagiige Schors overtoo-

gen
; doch anders bruin of zwartagtig van

Kleur. Twee hadt hy ’er, zeer gaaf, hebben?
de alle hunne Takken en overal voorzien

zynde met hunne witte Bast en Knoppen
j

maar de eene was zodanig bezet met die Zee-

Dieren, welke men Medufa- Hoofden noemt,
dat men naauwlyks iets van den Boom kon
zien. In de andere

, van de Faro - Eilanden
afkomftig, waren zy ook, doch flegts bieren
daar verfpreid

, tusfehen de Takken, en ver-

toonden zig dus ais pragtige Bloemen , die dit

Gewas ongemeen verfierden,

55 De Stam (vervolgt hy) is fbmcyds,doch

,9 zeldzaam
, van dikte als het Gewricht der

p fJ?nd , en verdeelt zig fchielyk in twee gf

,, racei?



\
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meer Iloofdnvygen , welke dan wederom

vvcidra een menigte kleineren voortbrengen , lxxii»

dat echter niet altoos op eenerley manier Hcofd-

gcfchiedt. Ten aanzien van haare zelfftan-
^

,,
digheid gelyken zy veel naar de Zwani-

„ men, die aan de Boomen groeijen, laatende

„ zig ook even als die, of als zagt Hout,

,, doorfnyden ; zynde tevens wegens hunne

,, fmalle Twyg zeer buigzaam. Indien men

,, een Tak daar van aan ’c Vuur houdt, dan

j,
buigt het zig zeer krom , en, brandende,

»,
geeft het een Stank van zig ,

gelyk die ’er

*’

komt van Hoorn, Beenderen of Zee -Zwam-

men , als menze in ’t Vuur werpt. Hier

uit blykt duidelyk, dat dit Zee- Gewas op

,, ver naa zo veel niet naar Hoorn zweemt

,

als de Gorgonia Refehiformis (_*), Men wordt
*'

ook geene Ringen in hetzelve gewaar, die

”
2ig in de hatstgemelde vertoonen , en even

zo weinig vindt men eenig Kenteken in dit

*’
Qe^as ,

van eene Steen- of Koraalagtige

” zelfftandigbeid, die in het onderfte van der-

” welver Stam zo blykbaar is. Buitendien,

maakt het zig aan de Klippen, ip de Zee,

s> op

f*) Ik verftai de Gevolgtrekking van den HUrchop niet:

wanl van deeze, die de hier voor befchreevene Eerfte Soort

genaamd Tokdraagende Zee-Heefter, kon hy a let zeg,

-en dat dezelve ,
verbrand wordende, naar Hoorn of Been,

4;ten tcok ; zie bladz, 3oS. des ife veeleer het tegendeel

daar uit befluiten zoude.

V 5

J. DEri.. XVII. STua;,
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ilTOEEL
” zelfde manier vast

, als andere Zee.

J.XXII. ” Gewasfen van deezen aart; te wceten, door
Hoorn- middel van cenc ronde , Houtagtitie of
STUK. Zwaniniij^c dunne Lap

, die zig over de

„ Klip wat uitbreidt
, of aan dezelve vast

j,
aangroeit.

De „ De Knoppen of Wratten
, die dit Zee.

Knoppen Gewas omringen, verdeden zig boven in age
M'ratien.

,, deden , welke altemaal aan de ttnden fpics

33 zyn
j en in ’t midden met elkander verbon-

j, den. Onder deeze vcrdeeling hebben zy als

,, zeer kleine ftyve Haairtjes, hoedanigenook,

„ fchoon kleinder , zig aan de Takken overal

,, vertoonen
, wanneer men het Gewas door een

j, Mikroskoop befchouwt. Ik heb verfcheide

„ maaien kleine brokjes van de Takken
, met

„ de daar op zittende Knoppen, in Wyn-^lzyn

„ gelegd; waar door zy hunne witte Kalkagci-

5 ,
ge Bast kwyt raakten , en ik vond, tot myne

„ groote verwondering , eer ik tot het in*

„ wendige van het Hout kwam , eene Leder.

„ agtige Huid , die bruin of zwart van Kleur

„ was, en van even de zelfde gedaante, als

,, het kleine brokje van de Twyg en de Knop"*

,, pen, die in Wyn-Azyn gelegd waren. Ik

„ moet echter die uitzondering maaken , dat

9, de Knoppen weezentlyk verdeeld v/aren
,

„ terwyl de Huid llegts , door haare verbef-

,s fingen
, agt deelen of hoeken vertoonde”.

Wanneer een Twyg cenigen tyd in Azyn ge*
legen hadt

, zo dat de Bast los geworden wa-

re

I
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ye, en de Huid week, dan was men in ftaat, VK

om dezelve volkomen van den Tak af

fcheiden , en hy twyfelde niet , of het zoude Hoofd*’

eveneens gelukken , als men de Proef in 'tsTuK.

werk Helde met het geheele Gewas ; waar

door men dan een Soort van Geraamte van

hetzelve zou bekomen.

Geen Pplypen kon Gunnerüs in deeze m
Knoppen vinden , zelfs niet in zulk een Zee-

Heelter , die maar weinige Dagen uit de Zee

geweest was : des hem eindelyk inviel , of

niet de Knoppen zelf de Polypen konden zyn,

en hy verbeeldde zig verder, dat de gedagte

Lederagtige Huid wel het Lighaara mogt zyn

van een Dier ,
dat zig dus door het geheele

Gewas uitftrekte en door de Knoppen zyn

Onderhoud bekwam. Hier ip zou het dan

overeenkomen met de andere Zee- Heefters.

De Heer El lis, die dit Zee- Gewas, dat

hy de Wrattige Zee-W^aijer noemt, aan de

Kust van Engeland gevonden hadt , meende,

na dat de Bast van de Knop in Azyn opge.

lost was ,
daar in een Polypus , met agt Pun-

ten, naar een Gaarentwynders Wiel gelyken-

de ,
waargenomen te hebben ; doch de Heer

GüNNERüs, op zyne menigvuldige onder-

zoekingen, die altoos vrugteloos waren uit-

gevallen ,
fteunende , vraagt. „ Is misfehieq

^
ook deeze Huidige Tooren

,
(want zo ver-

”
toonen zig de Knoppen, zegt hy, door 't

I. deel. xvil. Stu»,
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VI.

Am>eei„
LXXII.
Hoorn
STUK.

)} Mikroskoop ,) welke dc Heer El lis ge»

5, had heeft , dermaate bedorven geweest

,

,, dat hy zynen Pojypus daar uit by de In»

„ beelding heeft gevormd”. Mooglyk
, dage

by , kon de Heer Etns de voorgemelde
Huid wel voor de Polypus hebben aangezien,

Deszelfs Afbeelding komt ook, om de waar-
heid te zeggen, weinig overeen met het denk-
beeld , dat wy hebben van zulk een Dier.
Maar

, aangezien de Bisfehop de Huid der
Knoppen voor deelen houdt van het algemee-
ne Dier vaa dit Zee - Gewas , zo komt het
byna op ’t zelfde uit.

Ue Latynlche bynaam
, Placomus

,

heeft zy-
ne afkomil van een Vlak Lighaam of Tafel-
blad , w^ens de VVaaijeragtige geftalte van
dit Zee - Gewas , die ’er G o n n e r u s den
naam van Gorgonia Flabelliformis aan deedt
geeven. Het is echter in lang zo vlak niet

,

als onze gewoone Zee- Waaijers
, welke de

laatlte Soort in dit Geilagt uiümaaken. Men
kan het ook, met reden, geen Wrattige Zee-
Heefter noemen , om dat die deezen naaiQ
draagt ftraks zal volgen.

Ik noem het

,

volgens de benaaming van
Lusius, Zee- Heide, hoewel dit niet zo

zeer toepasfelyk is op zulk een grooten
Boom. Ik lieb ’er één , van derdhalf Voe-
ten lang ea wel anderhalf Voet breed

, met
eenen Stam of Steel , die van onderen meer

dan
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dan een Duim dik is. ’c Geheele Zee • Gewas VI.

heefc cene bruin geelagtige Kleur. De Scatn

vertoont 21g ,
op de Sneede ,

volmaakt als hoofd-

Hout. De Takken vereenigen zig hier en stuk.

daar ,
op wonderlyke manieren ,

doch in lang 2st.iünict

zo menigvuldig niet als in de andere 2ee-

Waaijers. De Heefter maakt een dubbele Vlak.

te, waar op het misfchien ziev, dat Lin.

3M.EUS dezelve tweevoudig noemt. Eenigen

der Knoppen mee faec Mikroskoop onderzoe-

kende ,
heb ik wel dra iets naar die Raderagti-

ge geftalte ,waar van de tlcer Ellis fpreektj

gelykende, in de uitgenomene Knop gezien, ko.

mende dezelven, voor ’t overige, met de Af-

beeldingen van hem en van den Bisfehop,

nagenoeg overeen.

C4) Zee -Heefter, die eenvoudig «r en ruuw ^

aan den Steel Pluitnagtig gehoond

kleine kromme Takjes* pie,,
^

RuMPHios geeft den naam van Zee-Cy*

pres aan deeze Soort van Zee-Gewasfen, die

zelfs in Oostindie niet gemeen zyn* Men
vindt-

liiTiples fcaUti tecutvata
, Ramia paniculatis»

Svit.
Goigonia paniculata , Ramis nauricato fcabtis,

Syit, Sat- X. p. Sot. Cuptesfus Alatina. Rumph. Anih

VI. p. 207. T. 80. f. 2' S K B. SCai. III, T. loe f, i. An-

tip’nhês CupresfiM. PAI.l-‘ ü». Zw-Cypies. Lyts

dtr Pianti. bl. 267.

I, DF.Et, xvii. Stuk,
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VI. vindtze, zege hy
, fchier nergens, dan in de

Oeliasferfche en Bandafche Eilanden 5 zy val.

Hoofd- 2ce
, en worden alleen met

stük. den Vifehhoek uitgetrokken. Zy groeijen op
z-fe. hardagtige kleine Sceenen

, die men dikwils
daar mede ophaak , en hunne Wortels fchie.

ten min of meer in die Steenen. Zo komen
zy ook meest in de Kabinetten, hier te Lan-
de, voor, en het g^ootflc Exemplaar, dat de
Heer P a l l A s daar van gezien hadt , was
over de twee Voeten lang , met een Steel

van dikte als een Pennefchaft, Gemeenlyk
Vallen zy kleinder. Rumphius geeft ’er
maar de hoogte van één of anderhalvcn Voet
aan.

Deeze Autheur heeft dit Zee -Gewas twee-
derley gevonden

; zynde het eene doorgaans
zwart

, met Blaadjes als die van den Denneboom ,
en de geheele Kroon naar die van den Wyfjes
Cypres gelykende , rondom ftyf en llekelig;

het andere graauw en rond van Stam, met
fyner, korter en zagter Blaadjes, die rosag*
tig zyn van Kleur; de Geftalte byna als een
Vosfe- Staart, en krom, wordende de zwarte
meest geagt onder de Natuurlyke zeldzaam-
heden.

De Heer Pallas merkt aan, dat de roo»

de zyns oordeels Jonge Gewasfen, of moog.
lyk ook wel een Soort van Korallyn , die hy
Seriularia Thuija noemt, zouden kunnen zyD<
RüMi’Hius, nogthans ,

fteltze beiden, ten

' op*
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opzigt van de plaats dsr groeijing en manier VI.

van ophaaling, gelyk: het gene op de gelegde

Korallyn niet zeer toepasfelyk fchynt te zyu , Hoofd.*

als welke , zo veel bekend is, flegts aan den'TOK.

Oever groeit. Ook moet ik bekennen, deeze

Zee • Gewasfen nooit zwart
, veeltyds krom ,

^

en niet zo zeer wegens de Kleur, gelyk zyn

Ed. het opgenomen heeft, als wegens de ge*

ftalte naar een Vosfe- Staart gelykende
,
gezien

te hebben. Dus is die dubbelde Zee Cypres

by den Heer Chr. P. Meijfr, een onge*

meen fraay Stuk ,
van twee Voeten hoog

,

ook graauw van Kleur. Pallas vondt onder

de graauwe Schors , die den Steel of Stam

ruuw maakt , eene zwarte broofche zelfftan-

digheid , en merkt aan , dat de Steel met zeer

groote Kelken , de Takken met kleine Kelk-

jes bezet zyn; zonder dat zig eenige Pokken

of andere vreemde Lighaamen daar aan fchy-

nen te hechten.

(^4*) Zee-Heefter met em enkelen Steel ^ die

Slangswyze gedraaid is.

\

Grootelyks moet men zig verwonderen

,

hoe Linnaiüs dit Zee.Gev/as tot de zelfde

Soort

iv».

^orgonid

Spiralit,

Zee-
Touw,

Gorionia fiinplicisllma fpiralis fcabra. Sjm. Hat. X.

f. 800. Palmijuncus AiigU'nas Rümbh. VL p, joi,

T. 78 f. C. Antipathes fpiralis. Pai.!,. Ztipb. 14,1, Zoc*

TöUW, Lyst der Planti, t>l. 17*»

I, DsKi.. xvn. STvs;
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VI. Söort heeft kunnen betrekken als het voor<<

gï'snde ,
daar hec ongemeen van verfchilc.

Hoofd-* Waarfchynlyk hadc zyn Ed. geen van beideti

STUK. Je regt gekend. Wy verftaan ’er een Zee-

^«•TVaw.Gewas door , dat uit een enkelen Steel be-*

Haat ,
dieSlangswyze of liever als een Schroef

is omgekruld. Hier van komen Boompjes

voor, welken Rümphius ais zyne derde

Soort van Palmbies , onder den naam van

Pülmijuncus Jnguims, voordek , en dus be-

fchryfr.

Zy zyn eenfteelig, vier of.vyf Voeten

iang , van een Stroohalni tot een Schaft dik j

en loopen van den Wortel af eerst Slangswy-»

ze op, dan verder als een Schroef, met voU
Ie draaijen , tot het uiterfte Topje toe. Van

buiten zyn zy bekleed met eene ruige en zeer

ftekelige Huid, en, dezelvedaaraf gefchraapc

zynde , wordt hec Gewas zo zwart als Eb-

benhout, krygendc dooi' het polyften een on-

gemeen fchoonen Glans. Wegens de langte zyn

deeze Gewasjes wat rank en breeken ligt afj

ook buigen zy in de Zee zig om, en verwar*

ren dan fomtyds met het onderiïe gedeelte ^

zo Rümphïüs aanmierkc.

Die Autheur verhaalt , dit zy ^'eelal op ros*

fe en graauwe Keyfteenen groeijen , en wel

op zodanigen , welken de Visfehers weetenj

dat door hun toedoen in Zee geraakt zyn^

Zy binden, naaraelyk, een Steen aan de Vifch-

lyn, om den Hoek in Zee te doen zinken,

er}
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ei) wanneer dan de Vifch 'er aankomt ,
valt VI.

door deszelfs geweldig rukken de Steen

uit. ily verbeeldt zig , dat zy eenigertnaate Hoofd**

Voedzel trekken uit deeze Sceenen ,
aangezien

die op harde Steenen groeijen vaster van zelf-

Handigheid zyn ,
dan die op weeke en brokke-

lige Steenen geworteld voorkomen ; „ hebben-

ij de dit Zee- Gewas een platten Wortel $ die

jj van onderen poreus en vol Gaatjes is. Daar*

,, om heeft het Boompje een hanie fubftantie

„ (zegt hy ,) wordende dun, Byf, en vol

„ krullen , ’t welk andere Palmbiezen fiiet

„ hebben , die op vooze Steenen ftaan”. Dit

begryptde Heer P atlas zodanig, als of het

gene op vooze Steenen groeide niet bogtig

wierd (); doch ik zie niet dat zulks volftrekc

jn de woorden van R um p i-i 1 u s opgellooten
legt. Die Autheur is veelal wat duiller en

dubbelzinnig in zyne uitdrukkingen. Ik heb

een zodanig Zee- Gewasje, dat op een Kalk-

Heenagtige Stoffe gegroeid is , en niettemin

wel degelyk zyne Bogten heeft.

Van dit Zee -Touw komen Stukken voor,

die veel grooter zyn, dan de genen, welken
de gedagte Autheuten fchynen gezien te heb-

ben. Verfcheide Jaaren geleeden, werdt alhier

cefi Zee • Gewas van dien aart verkogt , dat

een

(*) si fupta fungofa Saxa ciescat, fluxuoja non fit, PALt,
^oSpi. p. 219.

X
ï. Pw»., xvii.'SofOF;.

1
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ArnÉ*Ei
Vinger dik was

, zeer fraay geflingerd , zo

LXXll i-bbenhout en meer dan vier Voeten

IJooFD- hoog. De Heer Chr. P. Meijer bezit een
STUK. dfirgelylce zwarte Palmbies

, van zes Voeten
lang, die byna regt is en geheel niet gellin-

gerd. Voor den fcherpen hoek van Klein Ce-

ram, zegt Rümphius, ftondt een ongemeen

groote Palmbies, welke de Inlanders verzeker-

den een Stam te hebben , wel zo dik als eens

Menfchen Been.

V.
Oorgonia
yuncea^
Zee*-Qtes*

(5} Zee-Heefter, met een Biesagtigen Steel

,

zonder Takken, met eene roodagtigc Korst.

De Ifiguaren van S e n a , welken L i n N Aï u s

op deeze Soort aangehaald heeft, zyn van het

Kannewasfer-Korallyn, of Sertularia Thuya,
voorgemeld .* des die hier niet fbooken. Den
Koperagtigen Zee -Boom van Pal las fchynt

hy ook niet te bedoelen. Re Figuur vanR u m.
PHias is reeds op de Zee-Cypres van zyn
Ed. bygebragt ; op de Bladzyde wordt de
Witte Palmbies befchreeven : weshalve ik de
Kenmerken naar dezelve gefchikt heb, en den
Soortnaam veranderd in Zee . Bies.

De

fs) Corgonia Cuimo Junceo, Cmplici, Craft^ rubente ob.
dufto, (Lieo Gotgonis paniculat® Cuimo flexuofb, Rami»
atternis confertis dichotomis. Syst. Nat. XII.) Palnii.Juncns, '

B-vmph. ./imb, VI. p. 227. Gorgonia Jancea, PaLi...
^eöf)6. iii. Lyst titr Plantd. bl. siS.
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De Kleur orrderfcheidt deeze voornaame- VI.

lyk van de zwrarte Palmbiezen
,

die tot

het Zee - Touw te betrekken zyn >> Want Hoofd-

„ dit Zee Gewas beftaat ook uit een en-

„ kelen Steel (zegt Romphiüs), van zg-

'

„ ven tot tien en elf Voeten lang ,
behalve

M den uitcrften Draad, die gemeenlyk als on-

3, nut is afgebroken. De dikte is van een

J3 Schaft tot een Vinger. Aan de ouden is

5, het ontlerfte gemeenlyk driehoekig , doch

„ met ronde kanten ; daar boven rond. De
„ Jongen zyn doorgaans rond , overlangs ge-

„ ftreept
, doch zo fyn , dat men ’t naauwlyks

3, kan béfpeuren. Van buiten is de Steel be-

j, kleed met een roode dunne wat korrelige

„ Schors , die als een Bast opdroogt en zig

„ gemakkelyk Iaat affchillen. Daar onder legt

„ het regte Kalbahaar, dat van buiten graauw-

„ geel, fomtyds witter, fomtydsgraauwer is:

„ Van binnen heeft het de zelfde of wat don-

„ kcrer Koleur , doch de jonge Steelen zyn

„ van binnen witter. Het Hart van den Steel

is dun en wit , met eenige Ringen daar oai

„ heen ,
van zelfftandigheid vaster en harder

„ ook kouder op 'c gevoel
, dan het zwarte

„Kalbahaar ,
dat wy 'zwart Koraal noemeQ.

„ Twee Stukken , tegen malkander gewreeven,

„ geeven een fterken Reuk als van gebrand

„ Hoorn ,
en wel den fteikften onder alls

,, Kalbabaars. He Steel is altoos regter dan

,, die der zwarte Zee -Biezen of Zee- 1 00-

M wen j

I. DEEt. XVII. STUK.
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VI. „ wen ;
uitgenomen

, dat hy aan ’t end begint

krullen. Ik heb noch de zwarte noch

Hoofd-* j> tie witte Palmbies ooit gegaffeld of in twee-

fiTUK. ën verdeeld gezien. De Wortel is een Ke-
Ztt-Bieu gelvormige Knoest, van buiten effen, van

„ onderen hol en voi Gaten, in harde Stee-

,, nen vast geworteld. Hoe harder de Steen

„ is , daar het op ftaat
,
hoe harder en zwaar-

,, der dit Gewas wordt , al blyft het klein.

„ Die op groote Klipfleencn geworteld zyn

,

„ kan men zonder breeken daar niet af kry-

„ gen , of men moet den Steen rondom af-

„ kappen. Het valt veel tusfehen de Moluk-

„ kes en Papoes - Eilanden , doch moet door

,, Duikelaars uit de diepte der Zee worden

„ opgehaald. Na ’t affchillen van de Schors

,, maaken de Inlanders daar wel Rottingen

,, van , of kappen het in korte brokken , wel.

„ ken zy bewaaren tot Medicyn , houdende ’t

,, zelve voor ’t Mannetje van het witte Kalba-

,, haar, en het Konings- Koraal voor ’t Wyfje

„ daar van”, ’t Gebruik , dat zy ’er , volgens

hem, in de Medicynen van maaken , fchynt
' echter meest bygeloovig te zyn. De Moluk-

kaanen mengen het onder Klappas - Olie ,
en

hebben dus , zo zy waanen, een Middel om
de Mannelyke kragten te verflerken. De Moo.

ren gebruiken ’t in- en uitwendig, tegen On-

magt door betovering. Het Schraapzel wordt

ook geftreeken op de Kwetzuuren , door ’t

ftee-
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lieeken of byten van Venynige Dieren toege- VI.

, Afdeel.
oragt. LXXII,

Ik bezie een fchoon Exemplaar van deeze Hoofd*
Zee -Biezen. Het is een regte, of maar een

weinig omgekromde Steel , die aan ’t dikfte

End de dikte nagenoeg heeft van dat Rot-

ting - Riet , waar van men Stokjes gebruikt

tot het uitkloppen der Vloermatten. Hy wordt

allens dunner , en heeft de langte van meer dan
zeven Amfterdamfche Voeten. De Kleur is

graauwagtig , van binnen witter; de Opper-

vlakte overlangs geftreept. Hier om zit een

dikke Kurkagtige Schors, op verfcheide plaat-

fen afgebroken , die van binnen geel is , en

van buiten roodagtig , beftaande aldaar als

uit een menigte van Korreltjes, die met Gaat-

jes zyn voorzien. Deeze Schors wordt naar

evenredigheid dikker, hoe meer de Steel ver-

dunt: zo dat zy aan ’c dunfte End dikker is

dan de Steel , wiens zelfftandigheid wel naar

Rotting gelykt, doch gantfeh niet Houtagtig

maar als Steen bevonden wordt
, wanneer

men 'er iets af wil fnyden
;
zynde niettemin

taay en buigzaam (*),

Van deeze Soort bevindt zig een Exem-
plaar, van drie Voeten lang, in de uitmun-

ten-!

(*) Hierom verbeeldt men zig, dat dit de Steenen Ilïezen

zyn
, waar van P L l N i U s getuigt

, dat de Soldaaren van

Aiexander den Grooten ^
Indie over Zee le rug komende

,

dezelven
, onder andere zeldzaan^beden , met zig bragteii.

X3
I. DIEL. XVII. STUK.

/
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326 BESCHRYVING van

tende Verzameling van Natuurlyke Zaaken ,

van zyne Doorlugtigfte Hoogheid, den Prins

Erfftadhouder der Vereenigde Nederlanden ,

zegt de Heer Pallas, door wien deeze

Witte nogthans met de zwarte Palmbiezen of

het Zee • Touw verward wordt.

Zee-Heefter , die byna gegaffeld is ^

mét wyde mikken, de Takken als Roeden

met twee Sleuven, en een rooie Bast, die

twee rym heeft van Foren.

Zodanig worden de Kenmerken opgegevea

van een Zee - Heefter , welke den bynaam van

Ceratophyta , dat is Hoorngewas , draagt , om
dat de Takken , van Schors ontbloot , altemaal

als Hoorn doorfchynende zyn. Zulks heeft

dit Zee «Gewas byzonder: want deBloedroode

Schors treft men ook in eenige anderen aan.

Het Itaat by de Kruidkundigen bekend , onder

den naam van Heefterachtig , paarfch , Koraal.

g‘-

(6) Oargema fubdichotoma
, Axillls divaricatis

,
Raini*

virgatis bifulcaiis
, Cottice rubro Poris bifariis. Syst. Nat,

XII. Lithophyra Ramis virgatis atris , Cortice albido porolb.

Mus. Tcff, 118. Corallcides fiuticoft Planca inaiina eieftior*

liAl'H. Hist. III p, fo6» Cofallina fiutico6 puipurea. C,

BauH. Pin. 306, Pluk. Phyt. T. 454. f- Coralloides

epij()ongioIa
, Virgulis dilute purpureis. Pet* iaaz, T 3 1.

8. Lithophytuiu Quaitum. MARS. Mar. T. 19. f, 83. Cq-
rallina ftuticofa eteftiot. CatesB- II. T. 13. SEii»

Kat. UI, X, 107, f. j, p 4 i,L. 117, Lyst MrPlfnti,

W, »3l*



DE Zee-Heestess. 327

gewas. Petiver noemt het Coralloides, die VI.

fpongieus bekleed is , met de Roedjes bleek

purperkleurig. De benaaming van Zee - Ma-

H

oofd-*

hony-Boom of Zee - Sandelboom .
welke

door den Heer Boddaert aan gegeven

wordt, IS niet zeer eigen. Het valt m de

Westindiün, als ook in de Atlantifche Zee.

Zo de aangehaalde der Autheuren alteraaal'

tot deeze Soort betrekkelyk zyn, dan moet
dezelve van verfchillende gedaante voorkomen.
Ook tekent het de Heer P a i. n a s , die ’er

nog verfcheidene byvoegt
, driederley aan.

Het eene, uit de Baay van Kadix aangebragt

wordende , zegt hy , is een Heeftertje van

een Voet of daar boven
, platagtig met op-

gaande Takken , zittende met een breeden
Wortel aan dc Klippen vast. Deszelfs Stam-
metje verdeelt zig aanftonds in Takjes, die

ongelyk gegaffeld zyn, byna regt en taamelyk

lang. Het Hout is rond , daar het niet door-

fchynende is bruin , doch in de uiterfte Tak-

jes gcelagtig , en gelykt naar Hoorn. De
Schors heeft eene donkere Roozekleur of de
kleur van Florentynfe Lak. Zy maakt de
Takken platagtig , dewyl de Celletjes op
twee ryëu overlangs gefchikt zyn. Dezelve

is van buiten effen , aan de zyden plat, die

ten minfte met eene flaauwe Streep uitge-,

groefd zyn: hebbende de Randen ongeregeld

befprengd met fyne, eenigermaate gelternde,

niet uitpuilende Gaatjes.

X 4 Het
I. DEEI.. RVU. STOK.
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Afpsel.
LXXII,
Hoofd-
STDiC.

liofirn^

^ewas,^

Het andere, volgens dien zelfden Heer

dikvvils in de Kabinetten voorkomende , is

veel meer getakt, hebbende de mikken wyder

en de Takken korter. Deszelfs Schors is

Tegcirood, iu de Fakkeu flaauwer en dikwils

geelagtig. Het derde, in gettake met de twee

anderen overeenkom (tig
,

beeft een gcele

Schors. Met dien Zee - Hceder, -wit van

Bast , uit het Kabinet van den Zweedfcheq

Ryksraad T e s s i n hier toe betrokken , ver-

beeldt zyn Ed. zig, dat de fleer Linn^os
mooglyk een afgefleeten Exemplaar van deq

Wrattigen Zee - Heefter bedoeld heeft ; ten

minde hadt hy nooit een Hoomgewas van

deeze Soort met eene witte Schors gezien.

Ik heb twee Zee - Heeftertjes van deczen

aart, met eene Bloedroode Schors. Het eene

is meer dan een Voet lang en heeft de Tak-

ken met de Schors wel eenigszins platagtig,

maar die Sleuven , waar van gefproken wordt,

kan ik ’er naauwlyks in befpeuren , niette-

genftaande de Gaatjes op zyde, aan de dun-

ne Takjes, zeer blykbaar zyn. Het andere

is veel kleiner , doch wyder uitgebreid, en

heeft de Takken met de Schors byna rond.

Dit laatfte zit oog op zyn Steen , en ver-

toont daar een zeer breeden ronden Wortel,

die geel en dus van de Kleur des Stams ver-

fchiilende
,

niet alleen ,
maar ook daar door

ppmerkenswaardig is ,
dat ’er de Sleufjes

va«
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9

van de Hoornagtigp zelfftandigheid zeer dut- Vl.

delyk in vertoonen. Aan dien Wortel is lxxU.
ook iets roodagtigs

, waar uit t® meer Hoofd-
blykt , dat gedagte Sleufjes dienen tot aan-^^uK.

hechting van de Schors, gelyk in ’t alge-

ineen het denkbeeld )s aangaande deeze Zee-

Gewasfen.

Tot deeze of de volgende Soort fchynt dat B̂iot3!ga

Zee -Gewas t’huis gebragt te moeten worden

,

’t welk R UMPHius ^ccarbaar Safappo of

Bloedige Roede tytelt , zeggende daar van

;

„ hef beilaat uit veele regte Garden , omtrent

„ een Voet of een EU® lang
,
veelen by mal-

„ kander ftaande gelyk een bondeltje Biezen

„ of een Bezem-; fomraigen enkeld , fommigen

,, in tweën of drieën verdeeld, en met geene

,, zydeakken aan malkander vasn zynde. Van

„ buiten zynze bekleed met een dikke roode

Korst, omtrent een Schaft dik, gemaakt

„ van veele Korrels die ordentlyk op ryën

„ ftaan ,
zo dat zy een foort van Ketting

„ verbeelden De roode Schors droogt aan

,, de Takjes vast en maakt de voornaarafte

j,
fraaiheid van dit Zee* Gewas uit. ’t Wordt

„ weinig gevonden en is zeldzaam, om dat het

„ wat diep in Zee valt en met de Robbers

„ of Vishoeken niet wel uit te haaien is.

,, Het zit met een breed Worteltje geplakt

„ op harde Steenen (*).

(7) Zee-

'*) Gorgoïiia Safappo. P A L L, Z^iiph, 1 19, p. u M p H, Htri,

,4mb , VI. p, 213, T. 83. X 5
ï. DFEl,. XVU. 5tUK.
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VI.

IXKII.
fiOOFD-

STOK.

VIU

(j') Zee - Heeller
, die gegaffeld en wyd ge-

mikt is t hebbende een roods Schors met

Tepelagtige Foren daar in verfpreid, die

als Schubswyze over elkander leggen.

Geheel anders is de Kleur van de Schors ,

Roode minde in dac Exemplaar van byna vier

lang, ’t wclk de Heer P allas uit de

Verzameling van den Heer Chr. P. Meijer
aanhaalt ;

naamelyk geelagtig bleek rood.

Ook verfchilt hetzelve in Takmaaking zeer

van de voorgaande Soort. In een ander, veel

kleiner Exemplaar , by dien zelfden Heer ,

zonder Schors , heb ik de ruuwheid , als

die van de jonge Takjes der Denneboo-

men ,
niet kunnen waarneeracn. Ik zelf heb

,

een dergclyken van omtrent een Voet hoog.

Die grooce Zee Boomen welken men van

Kurasfau, of elders in de Westindiën bekomt,

met eene roodagtige, of paarfche Schors, moe-

ten tot deeze of de voorgaande Soort behoo-

ren. Ik heb ’er gezien van drie Voeten hoog.

De Heer Willem VAN der Meülen
heeft eenigen tyd zodanig een , met den Voet

in een Bak met Zeewater , dat nu en dan eens

ververfcht werdt
, naar ’t uiterlyke aanzien

levendig gehouden ; dewyl de Schors vogtig

bleef

(7) GirgonU dichotoma divaricata ,
Cortice rubro

, Toris

papulofis fpatCs fubimbiicatis Syst. Ar«t. XII. Gorgonia don-

gata, rALt, Zoeph. jn, Lyst dtr rlmti, bladz. 179,
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bleef en niet verbleekte , hebbende ook de VL

Takken meer Hevigheid, dan gewoonlyk

plaats heeft in de drooge Zee-tiewasfen vanHooFD-

deezen aart.
stuk,

(ü^ Zee - Heefter , die tweevoudig is > snet viii.

bogtige Takken , hebbende een wüugtige

Kalkagtige Schors , met uitpuilende

ren.

Dewyl de naam van Zee- Heide gegeven

vvordt aan de Derde Soort van dit Geflagt,

zo mag ik dien van Zee -Bezem aan deeze wel

geeven. Het grootfte verfchil, naaraelyk, be-

ftaat daar in , dat de eerstgemelde de Schors

Vezelagtig , en de tegenwoordige dezelve

Kalkagtig heeft. Beiden zyn zy als met

Wratten bezet , doch daar de eerfte plat en

Waaijeragtig voorkomt , fchiet deeze naar al-

Ie kanten haare Takken uit, en raag derhalve

den gedagten naam wel voeren. Evenwel

komt zy ook als platte Boompjes voor
, die

men

Plaat

cxxxir.
F’S'

(fi) Gorgonia bifatia
, Ramit flcxuoCs , Cortlce Calcateo

albiiij roris prominuUs. Syst. Nat. XH. Coralloides gtanulo.

fa alba. EAVH. Hit*. UI. p, üoil. CoraUina aiba nodofa,

B\uH. fio- 3**’ Venuearius five Vctmitularis.

Worm Cetatophyton flabelUfotrac coiticc Ver-

rucL RAJ, »*• Vol.

XLTV. N. 478. p SI. T- a. M A R S . L. Mar. T. 15
, ig ,

21. SF.B. Kai. IK. T. S.GorgoniaVertuwü.PALi,.

Ziöpó, 125. Lytt der PUnti. 1 )1 . 245,

T. pEEI.. XVII. STUK.
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men in de Kabinetten zelden hooger dan vatj

LxS*".'
anderhalven Voet aantreft, zo de Heer Pal.

Hoofd-’ LAS opmerkt. Ook fchynt de Waaijeragtige
STUK. Zee-Heefter, met eene Wrattigen Bast, van
Z" Ra Y, bier toe te bebooren.

Men vindt dit Zee - Gewas niet alleen in de

Indiën ,
maar het valt ook, ter plaatfe daar

Koraalvisfcheryën zyn, in de Middellandfche

Zee. Drie zyn ’cr uit het VVerk van den

Graaf Marsigli aangehaald, waar by men

DOg wel een vierde mag doen ,
begrypende

dus deszelfs drie cerfle Lithophyta in dit Ge-

flagt, welker Schors hy in ’c algemeen zeer

uitvoerig door de Scbeidkunde onderzogt
heeft , 20 wel als de frisfche Hoornagtige zelf-

ftandigheid. Door aficooking in Water kreeg

hy uit beiden pen Lymagtig Vogt, dat een

weinigje fche.rp op de 1'ong was, en fomtyds

naar gekookte Kreeften , fomtyds naar ge-

kookt Hoorn rook (_*), Het Sap , uit de ver-

fche Schors gedrukt , was van de eene Soort

bleek geel, van de andere roodagtig, van de

derde geel als Eijerdoijer. Ook hadt die Schors
een zodanige Kleur

, doch wierdt door ’t droo-
gen wit. Omtrent deeze drie Soorten ,

zo
wel

(*) Ik verwonder my
, by den Heet P A 1

1

- a s re vinden
,

dat dit Afkookzel (cherp van Smaak is, gelyk dat van ge-

kookte Kreeften of Schtaapzel van Hporens van Dieren. Men
weet, immers, dat 'er naauwlyks iet laflfers. te bedenken zy

,

dan het laatfte. Zyn Ed. fchynt M A R s I G 1. 1 niet wel vej.

ftaan te hebben, die zo fchtyft, als ik het heb.
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wel als de Agtfte van zyne LiLhophyta ,
die^^VI.

^
uit de Westindiën was, nam hy waar, datLxxiV

zy altemaal geen Wortel hebben, zynde aanHooFo-

vaste Lighaamen gehecht door de Lym

de Schors , en alzo de laacfte zig dikwils in

ronde uitftrekt, hadt hy ’er gezien van drie

en vier V^oeten iniddellyn. Dit moeten dan

wel groote Zee-Heefters , die te regc den

naam van Zee- Bezem mogten voeren, ge-

weest zyn. By den Heer Juliaans bevindt

’er zig, zo de Heer Bodoaert aantekent,

een van meer dan twee Voeten breed en an-

derhalf Voet hoog ()»

Ik heb van deeze Soort , die tot de Titano-

keratophyta van Boerhaave betrokken is,

geen andere dan kleine Zee-Heelters, cn on-

der dezelven eenigen die van Ceylon afkom-

ttig zyn ,
hoedanig een in Fig. a , op Plaat

CXXXIl, is afgebeeld. In deeze Heeftert-

ies neem ik, dat aanraerkelyk is, ook waar,

dat zy niet zodanigen Wortel hebben als de

voor befchreevene Hoomgewasfen. Zy komen

dikwils los voor, me: het onder -end van hun

Stammetje in de Opening van Zee -Fokjes,

Wormbuizen of iets anders , ingelaten ; daar

zy dan evenwel , zonder breeken
, fomtyds

niet uit te haaien zyn , dewyl het onder * end

zig wat verbreedt. Op dat Schaalagtig Lig-

haamp-

Lpt der Plantd, bU 5?9«

I, Dsti., XVII, STint.
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VI.

Afdeel.
LXXU.
Hoofd-
stuk,

(^or^fiwa

MurUnta^
Gedoom-
de.

Plaat

CXXXH.
/'X. 3.

je, ’t welk aan het tegenwoordige voor Voet
verftrekt ,

is een aanmerkelyke veelheid van

de Schorfige zelfftandigheid uitgefpreid, die

waavfchyülyk ook tot aanhechting dient, ge-

lyk de Graaf in de zynen opgeraerkt heeft.

De Schors ,
die dit Boompje byna geheel

bekleedt, is taamelyk geel, en beflaat uit een

menigte van Blaasjes, waar door dezelve de

Haairagtig fyne Takjes een aanmerkelyke dik-

te byzet. Men kan ’er de vcrgroote Afbeel-

dingen uit zyn Werk mede vergelyken. Op

ryën vind ik de Blaasjes of Tepelagrig®

Wratjes in deeze niet geplaatst (*): doch ik

heb nog groóter , van een Voet hoog, waar

in zy TCgeltnaa'tiger zyn.

Linn-®us maakt geen gewag van dien

Zee^Heefter, welken de Heer Ballas
voorftelt onder den naam van Gorgonia murU

cata, dat is Gedoomde. Hier toe wordt Aoor

zyn Ed. dat -Zee-Gewas betrokken, waar van

Tournefort de Afbeelding aan ’t licht

gegeven heeft , onder den naam van Zeer

groot yimtrikaanfvh bruin -Lithophyton ,
met

opwaards gejtrekte Knobbeltjes bezet (f)*
vindt

(*) D!e tp-Ktljtn flonioi heeft de Heet boddaf.rt,

Hadz. i+7. Een grappige doch grove DiukfeU» welke men

aig verwonderen moet , dat zyn Ed, in ’t nazien niet is in

’t Oog geloopen ; dewyl zy van den Neerduitfehen Lezer
,

voorshands
, niet te verbeteren is.

(I) Liihopliyton Ameticauum maximtiin pullum, Tubet-

culis
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Viudc ’er ook Afbeeldingen van by Cates- VI.
BY, in t Werk van Knorr en elders.
is een Heefter die dikwils verfcheide VoetenS!*oog groeit, zynde van een kort Stammetje stuk.
breed uitgefpreid en zeer Takkig,met de Tak-
ken aan de Mikken platagtig. Het Hout is als

Lederagtig Hoorn : de Schors dik en zeer
broofch

, wordende door ’t droegen wit, ea
door zyne opwaards geftrekte Tepels naar het
oorn • Aair - Koraal gelykende. Afgewreevefl

zynde, vertoont de Schors groote Poren, die

eenigermaate in ’t verband geplaatst zyn , van
binnen een weinig paarfchagtig. Derhalve
meent zyn Ed.

, dat het andere Westindifchè

Zee-Gewas, ’t welk Tour nefort afge*
beeld heeft , onder den naam van T^er groot
Amerikaanfch Lithophyton , dat Afchgraauw *
met een geftippelden Bast^ tot dezelfde Söcn-t

behoore. Hy hadt ’er Boompjes van gezien ,

drie Voeten hoog.

Van de Gedoomde of Doornagtig gelepelde Pon/a
heb ik een Boompje van een half Voet hoog

,
Pwetife,

«

dat op een zelfde ;Wortemük gegroeid is

met een witkorlüge Zee-Waaijer. Hier in
zyn dc ïatkm by de mikta

„,aar
de Kleur is brom , j uist gelyk T o u r n e p o r t
meldt. Een ander Zee-Gewas heb ik,

welk overeenkomt met zyne andere Soort

heb-

culis fiirfum lpeftanti!)us obfituin, Meta, dt tAcai, p
Siincts de 1700, Oftavo. p< 43.

I. Eeel. xvii. Stuk.
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Hoorn.
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Zwiepige
Zee

Ksefter.

336 Beschr-ïvimg Van
hebbende de Schors van buiten uit den geeled

Afchgraauw , en van binnen, tegen ’c Houc
aan ,

paarlch. De buitenfte Oppervlakte is

egaal bezet met wyde Poren zonder eenige

uitpuilingen» Die Zee- Gewas heeft zyne

Takken Z£Cr buigzaam
, byna twee Voeten

lang en onder een Pink dik. Het kan niets

anders zyn , dan de gedagte tweede Soort van
Tournefort; doch dat hier de Tepeltjes

van de Schors zouden zyn afgewreeven, is

gantfeh ongelooflyk. Het heeft de Takken

ook aan de mikken niet platagtig. De Schors

is zeer Spongieus , en gelykt veel in zelfftan-

digheiJ naar de Alcyoniën. In beiden heefe

een byzonder flag van verdeeling plaats, zyn'

de de Takken als dubbeld gegaffeld
, ’t welk

beter te zien dan met woorden uit te drukken

is ; hoewel doch gezegde Heer daar toe zyn
best gedaan heeft C*)*

Deeze Zee-Gewasfen , die men Zwiepige

zou kunnen noemen , om dat de .Takken zo

lang en buigzaam zyn, raaken de Schors zeer

ligt kwyt} des menze meest gedeelcelyk daar

van beroofd vindt. Tour NE fort brengt

de zynen , wegens de overlangfc groefjes die

in het Hout zyn , waar in de Scheede van den

Bast, zegt hy, volmaakt fluit, tot een bewys

by, dat dit flag van Zee-Gewasfen geen doo«

de

Et btevi truftculo raniofisntiiits , ïnagtialitet ct fubfb'»

«undc dicliotomus, Zteph. p. isp.
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de Takken zyn , met eenige Slym of Slibber

begroeid , gelyk fommigen zig verbeeld bad-

den. Ik heb ’er nog anderen van den zelfden Hoofd.
aart, met eene veel dikkere, vooze, weeke^^uK,

en geheel donkergraauwe Schors , aan eenige

Takken. Van de eerstgemelden zyn lak*

jes in Fig. 3 en 4, op onze Plaat CXXXII,
afgebeeld.

(9) Zee-Heefter, die Pluimagtig getakt iSf rx.

met het Hout van luiten bogtig gejtreept.

thti.

Onder de Hoofdkoraalen wordt ook het Koraal,

Zwarte geteld , dat men oudtyds ftelde affcom-

ftig te zyn van de Maldivifche Eilanden (*).
Anderen verhaalcn , dat men het dikwils in
China vond (t^. Het hadt in de Genees-

kunde weinig agting , en werdt derhalve in

de Kabinetten alleen wegens de zeldzaamheid,

en uit hoofde van zynen fchoonen Glans, be-

waard. Ik vind gewag gemaakt van een Stuk ,

dat

(S)
extus flexuofe

flriato. XII. Coralliam ba„h. i>,«

,6fi. Ifis Palraa. GxNann. Adr. T. 7. f. .0 Accarba'.

rium nigrani lamolum. R u m p h. Amh. vi. p, jpg. t. --

Ecutex matinus fuscus. Seb. Kat, m. t. 104,1. i, PALr
Zoöpb, 124. zwart Koraal. Lyst dir PUntd, bl, 241.

() Renoi. de Mat. Med, Lib. II. p. 74.,

(t) Hebm ann. ^td. Tom, p, up^

g. DIEL, XVII. Stt;k,
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VI.

LXXII.
H00F3-
STU&,

dac van binnen zwart was , cn van buiten
• rood (*}.

Men heeft lang getwyfeld , wat doch het

Zwarte Koraal mogt zyn , en de zeldzaam-
heid maakte er wonderen van, tot dac men
eindelyk voor vast ontdekte, dat, het gene

voor Zwart Koraal uitgevent wordt
, niets

anders is dan afgefneeden wel gepolyste Takr
ken van een Zee-Heefter, welke Rümphius
den naam geeft van Zwart getakt Accarhaar.

Hy verhaalt zelfs , dat onder de Amboinecfche
Natiën de Eilanders van Bonoa en Manipa be-

roemd zyn, wegens hunne bekwaamheid, om
die Kalbahaar te fuoeijen en te polysten. Met
veel moeite , naamelyk , weeten zy in deeze

Zee-Heefters regte Takken te vinden, die zy
dan daar uit fnyden, befnoeijen en glad maa*

Ken, met eenen glans als van zwart Ebben-
hout. In de laatlle Jaaren, zegt hy, hebben de

Indiaanen uitgevonden, daar van aartige Scep-

ters te maaken, om in de Handen te draagen,

beftaande dezelven fomtyds uit eenen , fom-
tyds uit twee of drie Steelen , die kondig door
elkander gevlogten zyn. Ten dien einde fmee-
ren zy dit Kalbahaar met Oiie, en maaken

’c

Dantur quidem plures Ipecies Corallorum
, nfgrum

cgregie quandoque lefplendens, quale frustum elegans intet

curiofiora mea asiëivo
, rubmm extus intus vero nignina*

Uid, p. 131.
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t leeni^ Over t Vuur
, waar door het zig laat Vts'

buigen, en zulk eene gedaante geeven als men
verkiest. Ik heb zodanig een Scepter of TakSu.
van zwart Koraal, die lang is omtrent tiVee
en een halven Voet , van onderen byna een
Vinger dik. Vry wat boven ’t midden veri
deelt hy zig ih twee Takken i die digt diti el-

^nder geflingerd zyn ^ loopende dun Uit.
Deete Koraaltak beeft op eene Verkodping
alhïei'j in ’c jaar 1769, gekost omtrent zesen-
dertig Guldens.

De Boompjes
, die het Zwarte Koraal uit-

levéren i zegt deeze Autheur
, zyn fomtyds

vyf, doch meest twee of drie Voeten hoog
én zeer breed

, gemeehlyk met de Takken
over ëéne zyde of van elkander af geftrekr
Onder Water zyn zy bekleed mee eene danket
graauwe en fomtyds paarfche broofche Schdrs
die zig ligt laat afwryven of met een Mes
affchraapÊD , en dan wordt het gehedle Bdompjé
pekzwarc. De Wortel van hetzelve is een korte
Stomp j

die als verdwynt in de witte Koraal
klippen, waar op zy groeijen

, zittende daar
in zo vast, dat hy ‘er met geen geweld uit
te haaien is, moetende met Vzers worden los
gebroken ;

doch de Amboineezen kappen veel-
al het Hoompje, kort boven den Wortel, flegts

met een Hakmes af. Deszelfs Stam is maar
fcen Handbreed hoog , zelden twee Vingeren
hik j en verdeelt zig in Takken, die vaü bui-
ten niet regt

,
gelyk andere Koraalen, maar

Y a
Ji DasL. xvn, sriiK,
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Vï.

Afdeel,
LXXII.
Hoofd-
£'Türc,

2wart
Kiraal,

bogtig geftreept zyn. De dikke Takken laatea

zig niet, dan door middel van gedagte Hand-
greep, buigen : zy zyn van binnen masfief en

zwart, gelyk een Houtige zelfftandigheid met
Steen bekleed , geevende, wanneer menze te-

gen elkander wryft
, eene Hoornagcige Reuk.

De Takken loopen aan ’t End fyn als Draa-

den , en zyn daar roodagtig. In ’t verfchc

Gewas komen aan dezelven Besfen voor , ter

grootte van Peperkorrels , die van buiten

donkergeel , van binnen hol zyn ; doch men

houdt dezelven , zegt die Autheur ,
verkeer-

delyk voor de Vrugten of ’t Zaad van die

Gewas. Door Ouderdom vallen de meeste
boventakken af, en de Stronk wordt met ee-

ne Kalkagtige Korst bekleed, waar binnen

men het Zwarte Koraal vindt. Op ’c Strand

van dt?n Amboincefchen Inham hadden zyne

Jongens cen dergelyken Wortel gevonden, die

een onbezuisde Klomp uitmaakte, waar Tak-

ken afgekapt waren van een Arm dik; doch

de Houtige zelfftandigheid , daar in , [was

weinig dikker dan eens Menfchen Vinger.

,, Dat dit Oostindifche Aecarbaar fver-

55 volgt hy) een opregt zwart Koraal zy , be-

„ wyst genoegzaam zyae zelfAandigheid , zyn

„ natuur en eigenfehap: want alle Autheuren
,

3, van het Zwarte Koraal fchryvende
, zeg.-

5, gen, dat hetzelve onder alle Koraalen het

,5 Houtagtigfte zy ;
hoewel in Europa anders

3, niet voor Zwart Koraal bekend is, dan de

„ zwar-

I
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„ zwarte Savalia uit de Spaanfche en Mauri- Vl.

taanfche Zee komende
, die van het Oost-f^-

indilche merkelyk verfchilc
: want dezelve Hoofd.

j, is niets anders dan van buiten een Steenen
j, Korst, welke van binnen een zwart Houtag-
sj tig Hart heeft. 13e Ouden hebben ’t ook
s, met een algemeenen naam Afitipathes gehe-

5> ten, als een Middel zynde tegen l'overy
'

j, of betovering, waar voor dit Accarbaar by
„ alle Indiaanfcbe Natiën gehouden wordt.

,, Men vindt het, in redelyke. veelheid, rond-

„ om alle Amboinfche en Molukkifche Eilan-

„ den
, op .vyf of zes Vademen diepte, niet

„ met troppen by elkander, maar hier en daar

„ een Struik. De grootfte Boomen komen op
j, tien en meer Vademen diepte voor. De In-

„ diaanen zoeken de dikfte Takken uit, om
,, daar Armringen van te raaaken , welke by

„ hun in veel agting zyn. Deeze Ringen

,

,, enkel met de Enden tegen elkander aange-

„ voegd, zyn zo Veerkragtig en taay, dat zy

,,
die van de Armen kunnen af- en aan doen

„ zonder breeken. Luiden van Vermogen

„ laaten ze met Goud beflaan
, cn .de dikke

„ Stukken worden aan voornaame Perfoonea

„ gebragt ,
die daar van Kris- en Meshechten-

„ laaten maaken , welke zy koftelyker houden'

„ dan Hechten of Handvatzels van Goud,

„ Zy agten ,
naamelyk, door het draageo van

„ dit Koraal zig tegen Tovery beveiligd’^.

Voorts heeft het nog veele andere gebruiken
Y 3 , in-

I. prEL. xvi;. Stuk.
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Cl. ia 4e Geneeskunde, onder de Indiaanen, wanr

Afdeel,
jjggj.

inwendig ingenomen wordt ,
welke

^XXII.
jjojjpHiüs toefchryft aan de Bitumineuze

vettigheid der Zee, waar uit deeze Zee* Hee-

fter zo wel 3ls de zwarte Amber, zynen oir-

Kiranl. /u_Qng zou hebben. De Amboineezen noemen

hem Lohmetu, de Chineezen Titsjm, dat is

Yzer-Hout.

^ Sommigen van deeze Boompjes (zegt die

zelfde 4utheur) ,
zyn onder Water bedekt

met eene paarfche of ligt purpere Schors»

„ die zwartagtig of donker wordt,

met dc Handen aanraakc of begin

jen- maar boven -Water komende, en droog

**
wordende , wordt ze ligt graauw en bryze-

”
lig.” De Heer Pallas beeft dit zo ee-

nigermaate wel overgenomen (p ;
doch de

Heer Boddaert drukt zig , in zyne Ver-

taaline. zonderling uit ,
zeggende, „ dat, in-

dien men in Zee [zulk] eenleevende Hoorn-

I plant aanraakt, of knypt,

; te verwande Handen krygi”. Ik beb in de

cerfte opflag niet kunnen begrypen, wat die

zwarte verwande Handen waren ; maar nader-

hand bedagt ik , dat het een Drukfeil moge

^yn ,
gelyk ’er veele in zyn Werk voorko-

(*; Cort-.ee in Marl obduftos erfe Frutices obfcare cinereo

fire p«p«.a.ccnte. !mo fope

Gofgonla tangatat totqueatut»® .
mgtesceie eum- ZtUfi.

pa^. isS»
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men ,
sn dat zyn Ed. zou willen zeggen ; dat VI.

meO) door c drukken of knypen van dit Zee*

Gewas, em zwarte Ferw aan de Handen krygt. Hmfd.’
Natuurlyk is deeze opheldering; doch ditsTUK.

Haat nergens. Pallas heeft het zo min ge- Zwart

zegd als Rümphius; hy fpreekt ook nief^'’"'’'

van knypen
y maar van draaijen, en verhaak,

dat de Schors daar door zwartagtig wordt
Cnigrescere aum fc. Corticem') , niet de Han*
den.

In ’t Werk van Rümphius is, aangaande

dit Zee-Gewas, geen minder grappige pasfa-

gie, wanneer men daar in ’t Nederduitfch

leest
: „ Men vindt ook Boompjes , daar de

,, AnculiBi Mosfen genaamd, aan de Takken

,, met tien en twaalf zitten , alcyd met de
„ Steert om hoog , doch aan de uitgotrokke-

,, ne vallen ze af.” Die dit ter loops leest,

vindt daar niets oneigens in, De Vogeltjes,

die men Mosfen noemt , zitten dikwils ia

Boompjes : met de Staart om hoog en by tien

of twaalf te gelyk
, is ook gebeurlyk ; maar

die bedenkt , dat hier van Zee - Gewasfen
eenige Vademen onder Water

, gefproken
wordt, ZQU zig bykans de Winterverblyfplaat-

fen der Zwaluwen vaa Klein erinneren ;

teïwyl iemand die het Latyn leest, en der

zaaken kundig is ,
wel haast begrypt dat hier

van een Soort van Doubletten, ’c Gevlerkce

Vogeltje genaamd , wordt gefproken
; het

T. Desv XVII. STUK.
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544 Besc^ryvino^vas
welke ook , door den Heer Boddaert ,

zeer wel is aangeduid (*).

De Savalia van de Middellandfche Zee,

,, (^waav van hier voor gefproken is,} welke

,, roet hec Zwarte Koraal gemecnlyk vert

,, ward worde , en van veele Autheuren voor

„ hec waare is befchreeven
, is gemeenlyk de

„ Stam van groote Zee- Waaijers, die men,

„ na hec afwryven der Takken j gepolyst

„ heeft, zegt de Heer Pallas”. Hoe dat

dit overeen te brengen zy met het verhaal

van R u M p H I o s , die zegt , dat de Savalia

een Steenen Korst is , welke een Houtagtig

Hart heeft 4 bcgryp ik niet. Dat Stuk, van
vyf Duimen lang, ’t welk de Heer ISoo-

DA^RT gekreegen hadt , en zig verbeeldde

tot het Handvatzel van een Indiaanfche Kris

gediend te hebben , kon dan immers ook de

S valia niet zyn, uit de Middellandfche Zee,

welke van Ginannï befchreeven wordt (f}.

Van deeze Zee - Heefters ,
die het Zwarte

Koraal, als gemeld is, uitleveren, heb ik ’er,

volmaakt met de befchryving van R o m-

PHius overeenkomeride
, van één of ander-

halven Voet hoog en zeer breed. Ik heb ’er

twee op éénen Steen zittende, en anderen,

met den Wortel nog daar aan gehecht, die

ceq

Lyst der Planidierev , bladz. *43 .

('TJ lUdem^ bladz. 558,
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eea dikke Knobbel is, van een geheel andere VI.

Klenr dan liet Zee - Gewas
,
naamelyk graauw-

agcig wit. Hoofd-
stuk.

(lO) Zee-Heefter, die Pluimagtig
Cor^om

feid is , mt de Schors famengedrukt , Kalk- anceps^

agtig, aan den Rand poreus. zee.wug.

De Heer El lis noemt dat Zee - Gewasje , cxxxu.

aan de Engelfche Kust groeijende, ’c welk uit

zyn Werk hier aangchaald wordt ,
de 2iec-JVilg,

Hy noemt het zekerlyk dus, om dat de Schors

^ig aan de Takken zodanig verbreedt
,

dat

dezelven zig byna als Wilge- Bladeren vcitoo-

nen. „ Ter wederzyde (zegt zyn Ed.) vaa

„ de platte Takken , zyn regelmaatigc ryën

,, van kleine verhevene Celletjes in het Kalk-

„ agtige gedeelte , met kleine Gaatjes , die

,,
voor ieder tot een Ingang ftrekken”. Het

Takje, door hem afgebcéld, is te klein, om

eenig blyk te geeven van die Celletjes; en

in de nagemaakte Figuur van ’c zelve
, door

den

(lo) Gorzonia pnnicalata fubdichotoraa
, Cortice coinpttsfo

Cakareo marginc porofo. Syst. Nat. Xtl. Epicoralliim Vit-

gulis alatis. PtflV. Ptm^r. T. v8. f. ii. CpraUini ftiai-

cofa tainulis « Cauliliiis cooiprcsG?. sloan. Jam. J. T.

21. f. 4*
tompresrum obreure lutcsccns

, mar-

glaihus purpureis. CATESB- Car. n. T. 54, Kcratophyton

dichotoiniim &c. Eli. ts Cor. cz. T. 27. f. 2. Gorgonia

qpfeps. PALL. HS» z.ep - wilg, Lytt dsr Planti.

bl. 229.

Yy
I, DSF-L, XVII. Stuk.



34^ BEscHayviNe van
VI- den Heer Boddaert

,
vertoont zig zelfs

de platheid der Schors, die een

Hoofd- weezentlyk Kenmerk is van deeze Soort.
stuk, £)e Heer W. van der Medlen, een
Zx-migi fchoonen grooten Tak van deezen Zee - Hee»

lier bezittende , heeft de goedheid gehad van

my een Takje daar van mede te deelen ,

het welk in Bg. 5 j op Plaat CXXXII, in

de Natuurlyke grootte is voorgefteld. Hier

zyn de SceeJen platagtig rond , en van eene

buigzaame zwartagtig Hoornige zelfftandig-

heid, De Kalkagtige Schors, die om dezelven

gegroeid is, maakt zeer platte Bladen uit, wel
zesmaal zo breed zynde als de Steeltjes , daar
binnen, die van vooren platagtig bedekt zyn,
doch van agteren nog een Rug hebben, wel-

ke fcberp uitpuilt. Deeze Bladen zyn, ter

wederzyde van den Steel , als regelmaatig in

Celletjes verdeeld , welke hunne Openingen
zullen hebben op de kant . daar het Blad zig

als dubbeld vertoont en tusfehen die verdub-

beling poreus fchynt. De Kleur is van voo-

ren ongemeen fchoon Purper of Violet, van
agteren meest wit, in deeze Bladen ; het wel-

ks den geheelen Twyg een zeer fchoon aan-

zien geeft. De Bladen zyn hier en daar ge-

broken , ’t welk door de uitdrooging zal ver.

oirzaakt zyn, Zy hebben dit Takje niet Jaa-

gsr bekleed, dan daarzy tegenwoordig aanvang

neemen ; ’t welk eensdeels blykt uit de fa-

mentrekking op die plaatfen ; andersdeels

daar
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daar viic, dat het Takje laager met een Soort VI.

van Korallyn begroeid is. De geheele

welken gedagte Heer bezit , komt in manier Hoofd-’
van groeijing byna met een Wilgebooms-sTuic.

Tak overeen. He Afkomst zal ,
waarfchyn-

lyk, uit Westindiezyn.

ClO Zee-Heefter, die plat uitgelreid

met enkelde plat gedrukte Takken , ah
TT- ,

°
, ,

Zce-DeO'
binnen geplaatst, hebbende een roode adboom.

Schors met langwerpige Foren.

De Nederduitfche naam, van Kaapfche Hee-

ftere dien de Heer Pal las aan dit Zee -Ge-

was toe -eigent, aan den eenen kantte alge-

meen zynde
,
dewyl ’er zekerlyk meer Zee-

Heefters aan de Kaap vallen dan deeze; aan
den anderen kant te bepaald , dewyl men ze

,

volgens LrNNZEUs, ook aan de Kust van

Noorwegen aantreft ; zo heb ik liever den

naam van Zee Denneboom willen gebruiken,

die eenigermaate ftrookt met de benaaming

der voorgaande Soort. De Takjes, naame-

lyk,

(tl) Goriima compresGusfiUa pinnata
, Ramis compresfis

Cinplicisfitnis ,
Cortice mbto Toris oblongü. Faun. Sutc.

1114. Lithoxylon pinnato - ramofiim eteAum compresfuni

flexile, Ratnulis Setaceis, Htrt. Cliffl 489. Lithoxylon incru.

ftatum, B-amis compresfis fctoGs pinnacb Breïn Prodr.

III. p. 34. T. So. S»®- ^‘*** HL T. 114. f, 3. i,4„.

RENT. A. 48- fA I. L. 15Ö. Lyst dtr PlantL bl. zi?.

1. ÏJEEI.. XVII. STUK.
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‘AFnEEL.
liaan Vinswyze aan de zyden van de

i^XXII, Steelen, het wcllce overeenkomt met de plaat-
Hoofn- zing van die van ’t Dennsbooms-Korallyn, dat

men
,
om die leden

, zelfs Abies marina plagt
fioemen : want op dergelyke wyze zyn de

Blaadjes of Waalden van dea Denneboona
gefchikt.

Men vindt hier Eoornen van
, zo de Heer

Pallas getuigt, van byna vier Voeten,
doch geraeenlyk van anderhalven Voet hoog.
De Wortel geeft dikwils verfcheide Stammen
uit, die piat en taamelyk breed zyn, in een
Vlakte ftaande , en wcderzyds bezet met
fmalle Borftelagtige Takjes, aan elkander by»
kans evenwydig. Het Hout is Hoornaetig
en broofch , bekleed met eene dikke, v/ryf-
baare hoog roode Korst

, die in de grootlle
Stukken gemeenlyk afgefleeten en met Gaatjes
zig vertoont , m kleinere als met vVratten
bezet voorkomt , inzonderheid aan de kleine

Takjes, wier Enden zy aanmerkelyk ver-

breedt.

Van dit Zee - Gewas nog weinig goede
Afbeeldingen zynde, zou ikgaarnrayn Exem-
plaar hier in Plaat gebragt hebben, maar de
grootte, als anderhalf Voet hoog en een Voet
breed zynde, v/as in de weg, ea gedeelcelyfc

of verkleind zou het weinig vertponing heb-

# ben gemaakt.

Zee-
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(^ 12) Zee - Heefter
j die Spilrond is en gevind^ VT.

met verfpreide Takjes^ de Schorspaarfch-

Hoofd.
STUKi

Schoon fommige Autheuren den naain van xir.

Zee -Eik aan dit Zee -Gewas hebben gegeven,

gebruik ik doch liever dien van Zee Pynhoom

,

welke oók niet zonder voorbëeld is. De Tak-
ken , naamelyk

, gelyken naar die van den
Pynboom ongemeen , en verfchillcn zeer van
die der Eikeboomen. Zy maaken als Roeden
uit van zeer fmalle rondagtige Blaadjes , die

ten deele wit , ten deele paarfchagtig zyn.

Deeze Blaadjes hebben wederzyds een Sleuf-

je , en zyn daar nevens bezet met eene ry

van kleine Gaatjes. De Steel is rondagtig en
liyf , met eene Kalkagcige Schors bekleed

, die
fuuw is en witagtig van Kleur in myn Exem-
plaar * dat twee Voeten lang is en naarde Palm-

takken der Ouden veel gelykt. De benaa-

ming van grooce Zee - Pluim , die ’er de Engel-

fchen aan geeven, kan ook beftaan
, dewyl

het, volgens Sloane, aan ’t Eiland Jamaika

wel

fii) tercs pinnata
, Raiuulfs fparfls

, Cortice

patputasceiite. Syfi. Nat. xil. Queccns marina. Olear.
Aiui, T. SS- h l. 1> ESC. Jhas, T, ï4. Corallina frucicola

eJatior &c. SLOANE 7am. 1, p. 57. t. 22. f. i, z. 3.

Litlirphycou incrustatum , Ramis couipresfis fetofis. Brevn
N. IIT. T. 30. litl«)ph>’““ pinnamm purpmeum afperum.

Catesb. Cer. II. T. 35- Gorgonia aceiofa, p

*

l L.
^o'óph. los* Lyit der Ptantdi W. ai5.

I Deel. xvii. Stok.
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/iroÊs’
Voeten hoog groeit. Bauhinüs

tXXU. verhaalt ,
dat zyn ruuwe Antipaths of gebla-

Hooïd- derd Koraal , in de Sardinifche Zee, wel de
hoogte van een Menfch bereikt , wordende
van de Itahaanen Sambeggia geheten. De reden
der benaaming van Gorgonia acerofa , welke de
Heer Pallas gebruikt heeft, is my onbe-
kend.

c^gllU
^ eenigermaate gegaffeld

J’ttechi- en zeer Takkig is
, met een geele Schors,

^zêe'niats.
hebbende twèe Sleuven en rooie Gaasjes,

Tjk.

De benaaming van die Zee -Gewas is van
de rocxle Vlakjes , die zig in de Blutskoortfen
gemeenlyk vertoonen, afgeleid, Petechics gc.
naarad. Hierom noem ik het ook Zee- Bluts-
Tak. Van dit flag vondt de Heer P a l l a s ,
in’t Kabinet van den wyd- beroemden Hoog.
leeraar Gaobios, te Leiden , Exemplaaren

,

die uit het Kabinet van den grooten Boer.
HA AVE afkomftig waren. Zyn Ed. meldt,
dat, in gedroogde Zee-Heefters van deezen
aart. de roodheid in ’t midden der Tepeltjes,
by de Gaatjes, niet zigtbaar is. Zo moet hy
dan ook anderen gezien hebben

, waar van hy
evenwel geen gewag maakt. Men vindt ’er ia

dat

(>3) Gorgonia lubdichotoma rair.ofisliraa , Cortice flavo
blfiUcato rotis .„biis, Syjt. Nat. XII. Gorgonia PetecluM».
PALL. Zoèfh. 155 , piantd. 24^,
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dat van Marsigli, ‘t welk door zyn Ed. VI.

aangehaald wordfc, niet van gemeld. In

t welk zig in de Verzameling van den Heer Hoofd-*
Chr. P. Meijer, hier te Amfterdam» be-sTUK.

vindt
, door zyn Ed. dus getyceld > vind ik

geen Schors, veel min roode Vlakken. Ik
heb een Zee - Heeftertje

, dat wel toe deCze
Soort behooren mogt , gedeeltelyk met Schors

:

doch hier in vertoont zig niets dan eene bleek
graauvve Kleur ^ maar hec fJout is ten deele
Barfteenagtig doorfchynende

, voor ’t overige
zwart en in ’e geheel buigzaam. De plaats

der afkomst van dit Zee -Gewas is onzeker.

Ch) Zee-Heefter, dte den Stam rondagtig xiy.

heeft , de Takken evemvydig en
Zytakken, KamswyTte geplaatn

, hebben- Kam.
de een roode Schors, met uitpuilende

re», hier en daar verfpreid.

Het bygeftelde Kruisje wyst aan, dat onze
Ridder dit Zee • Gewas niet had gezien. Waar-
om zyn Ed. dit dan aanhaalt, met voorbygang
van zo veel andere Soorten

, die door den
Heer Pal las opgegeven zyn, is myduifter
•t Zou kunnen zyn

, om dat van dit Kam.
Koraal ,

gelyk ik het zal noemen, eene Af-

beel-

(14) aurnni* tstt* »
fecundis pataUelis Cmplicisfi-

mis
, Corricc rubro ,

Foris gibbis fparfis j*. Syst^ Hat, Xii
Sin. Kat, III. T, loS. f» ï » '•* ^ k L h, Zoipit ilo, Zi^it
irr Plantd, bl. *13.

I. OEEL, XVII. STUK.



35a 'Beschuyvino van
VI.

Afheel,
LXXII.
Hoofd-
stuk,

XV.
CoTgonia
'p^entalind*

Platte zee
Loom*

bedding io ’t Werk van Se ba voorkomt; of

om dat gezegde Heer hetzelve naar een zeer

fraay en volmaakt Exemplaar, ’t welk zig in

’t Kabinet van onzen Heer Erfftadhouder

bevondt, heeft bcfehreeven. ’

„ Het geeft (zegt zyn Ed . ) , uit een zelfden

„ Grondfteun verfcheide Spilronde
, hellen-*

„ de ,
Steelen uit, die aan den eenen kant,

,, opwaards naamelyk
, gekamd zyn , met

„enkele lange, zeer regte , evenwvdige,

,, overal even breede Takken , aan ’t end

„ fpits gepunt. Het Hout is llyf, broofch,

,, witagtig , en uitwaards bruinagtig in de

„ Stammen. De Schors is Kalkagtig, wryf-

„ baar , rood , van buiten door uitpuilende

„ Foren byna overal gaapende. Het komt

„ uit Indie”.

(15) Zee - Heefter , die Netswyze gevlogten is,

hebbende de Takken aan de zyden uitwen^

dig famengedrukt en de Schors rood.

De Zee - Waaijers zyn algemeen bekend ^

doch onder dezelven komen aanmerkelyke

verfchillendheden voor, gelyk uit de befchry-*

ving van Rumpfiius blykt. Deeze Autheur

geeft

fis) Gorgonia retlculata, Ramis laterlbus externe compres*

fu, Cortice lubro. Syst. Nat. XIl. Litlioxylon rctifotme,

RamuUs oppofite conipresiis. Hort. Clrff. ïi4^. Flabclla Ala.

rina. Rumph. ./Imb, VI. p. 205- T, 79, f. i. Gorgonia

Ventilalnuin, P ah., Ztöph, loj. Lystder Piamdkren bl. loCu
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geeft ons de Afbeelding vati een Groote Zee- Vl,

Waaijer ,
die men in ’t Hollandfch Zee Basta

noemt ,
om dat hy van Gevveefzel naar een iIoofd-

foort van grof Linnen van dien naam, ’t welk'TUK.

blaauw geverwd zynde in Oostindie gedragen 2"-

wordt , veel gelykt. Deeze ,
echter ,

wordt

van den Heer Pallas niet bedoeld met zyne

Gorgonia P'entilabrum j veel minder van den

Heer L i n n ^ u s. De eerstgemelde haalt

wel de Plaat aan , op welke die Zee - Basta is

afgebeeld , en gebruikt den naam van Groote

Zee 'Waaijer, doch de Maleitfche en Chi-

neefche benaamingen , welken zyn Ed. by-

brengt, en de bladzyde toonen, dat niet dezel-

ve, maar de zogenaamde Zee - Boompjes , die

plat en Waaijeragtig zyn , van hem bedoeld
wordem Hier onder zyn ’er van genoegzaams
grootte , om Zee - Boomen geheten te worden ^

en de 'Vaaijeragtigheid maakt, dat wy ze ge*

voeglyk Platte Zee - Boom kunnen noemen ; want .

de naam van Roode Zee - Boom is niet zeer ei*

gen , ondanks de roode Kleur van de Schors

;

aangezien deeze Zee - Gewasfen dikwils zwart
voorkomen, door ’t ontbreeken van de Schors. .

RoMPHios zegt , dat de naamen
y welken ’er

de Cbineezen aan geeven
, eigentlyk Witte en

Zwarte Zee- Boompjes betekenen.

Deeze Zee - Boomen zyn, volgens Ru
PHios of enkeldy ten opzigt van de Vlakte,

of meervoudig. De erikelde zyn platte Zee-
Gewasfen

, byna rond van omtrek
, doch door-

gaans
J,®EEl«3!:V!I,STV5,



VI.
Afdeel
LXXII.
Hoofd-
stuk.

Platte Zet-

Sootn*

$54 BESChuTVING VAM

gaans wat over de ééne zyde hellende , ander-

half of twee Voeten hoog en breed. Dezelve

beftaan uit dunne bulgzaame Takken, waar

Van foraffligen regt overend loopen « zig in

anderen verdeelende
, die door dwarstakjes

famengevoegd zyn ; maakende dus een Ge-

weefzel als dat van een Net met wyde Maa-
zen. Hier uit ziet men. dat by de gewoone
Zee-Waaijers

, noch zelfs de gedagte' Groo-

te, welke veeleer de Waaijer Spons fchynt

te zyn , niet bedoelt. Hy merktze driederley

aan. De fraaiften , zegt hy , zyn gantfch

vlak, zonder uitdeekende Krullen, met eene

donker rosfe en fomtyds ook roode Schors,
welke ’er ligt afgaat , en dan openbaart zig

de rosagtig zwarte
, ligte , Houtige zelfftan-

digheid, die de Takjes niet fond maar hoekig

én fcherpkantig maakt , zynde de Stam ook
hoekig en geftreept, van binnen meest hol en

voos en met een breeden Wortel als Parke«

ment op de Steenen geplakt. De andere is

wel zo zwart en bekleed met eene Aardver-

wige Schors, doch zo vlak niet alsdeeerfte,

hebbende veele Lappen en gekrulde T akken

,

die op de zyden uitfteeken ; 't welk de mooi-

heid veel vermindert. Deeze beiden zyn om-
trent Van de gedagte hoogte ,

maar de derde

is grootcr , wel drie of vier Voeten boog en

breed
, zo dat dezelve naar een uitgebreidea

Mantel gelykt , van zelfftandigheid geheel

zwart , en hebbende de onderfte Takken zo

nias-
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masfief j
als dievahde Zee-Heëfters, welkehet

Zwarce Koraal uitleveren. Deeze Zee Boom lxxii/

valt ook wel plat, docHop de Vlakte flèekea Uoofd-

eenige kleine korte gekrulde fcherpe Takjes «tuk.

uit, die hét Gewas in ’t behandelen ftekelig

doen zyn. Het is met eene witte of graaüwe

Kalkagtige Kotst bekleed* die moeielyk af te

Ichraapeh valt. >

ik heb een Zee - Boom j die met de eerfte

Verfchèidenheid volmaakt overeenkomt, zynde

ook ,
ongevaar ,

van anderhalven of twee

Voeten hoogte en breedte, zwart van Kleilri

zonder Schors ,
met de 1 akken als plat ge«

kneepeiij en de Maazen meet dan een Viiager

of Duimbreed wyd.

Zonderling is ’t, dat, daar de Heer PyvLLAS

onzen Ridder , by gelegentheid van dit Zee-

Gewas* zo fcherp en in ’c algemeen befchul-

digt, als of deszelfs aanhaaling der Autheureii

en Afbeeldingen, in de geheele Dierankunde,

van geen de minlte waarde was (*): hy zelf

xulk een groven misflag in de aanhaaling

beaaat. Hy waarfchouwt den Leezer^ dat de

plaats van RüMphius door LinnjEOs, ia

de Tiende Uugaave van het Samenftel der

Hatuur, op de Gorgonia Ventalim aangehaald ,

tot de Spongia FlabelVformis

,

dat is Waaijer-

Spons behoort, en niettemin gebruikt hy
’ zelf,

(C) Synönymia Linnaana in gbülogicis ,
utl fete ubivis, in

piïcipue in Zoiiphytisj vitiofisfi™» e«. EU Ziiiph, I«7«

Z 3

l, OSE*., XVII, STVSé
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VI.

Akoeel.
LXXII.
Hoofd»
SXOK,

Ciir^ofiia

Reticuhtm.

Ket.swys*

Zee
Boompje.

zelf ,
letterlyk

, die eigenfte aanhaaling op
deeze zelfde Soorc

, volgende tevens dca

drukfeil van de Bladzyde of liever van de

Plaat daar in naa
, vrelke L i N n iE u s thans »

in de Twaalfde Uitgaave, ftilzwygens verbe*

terd heeft (*>

Op de volgende Soort van Pallas, ge-

naamd Gorgonia Reticiilu'it

,

is een niet minder

grove Feil in deszelfs aanhaaling van ’t Werk
van Sera; welke de Heer Boddaeut *

waarfchynlyk door het niet nazien der aange-

haalde Afbeeldingen , ook niet opgemerke

heeft. Op de honderd en vyfde Plaat van ’t

Derde Deel , is N. i6 aldaar aangeweezen ,

terwyl die Plaat niet meer dan vier Stukken

Zee -Gewas heeft. Het moet, naaraelyk,

N. 1, i» zyn , en dus zal de Heer Pailas
gefchreeven , maar in ’t nazien de miszetting

over ’t hoofd gekeeken hebben. Tot deeze

• Soort betrekt zyn Ed. de meervouwdige IVaai^

jers van Rümphiüs, zo even gemeld
, waar

van hy eenigc Exemplaartjes in ’c Kabinet

van den Heer van Hoey, in ’s Hage, ge-

zien hadt, die, volgens zyne befchryving, nn
énkele dan dubbelde of veelvoudige Waaijer-

agtige Boompjes waren, zelden meer dan een

Span hoog, langwerpig of rond. Deeze had-

den

() Te weeten R U M P H. Aai. Vt. p. 205. Tai, 89. f, i.

iat niet famen kan gaan. Het moest of p, zS3 zyn gelyk het

ElNNaiUs op de Spongia ^ of Tab, 79 ^ gelyÏB

zyn Ed, liet alhiet heeft.
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den geen platte of gekneepene ma^r ronde VI.

Takjes ,
bekleed met eene flaauw roodagcige lSu

en in fommigen bleeke Schors. Ik heb ’er , Hoofd-'

die volmaakt overeenkomftig fchynen te zyn

met de aangehaalde van S e b a ,
roodagtig en

geel van Kleur, met een menigte van bleeke

Wratjes bezet. De hoogte komt ook met die

van Rümphiüe overeen ,
welke Schryver

aanmerkc , dat deeze Zee -Boompjes, Rit de

Zee komende, zo groot als klein, met zekere

Slymigheid bezet zyn ,
die ’er in ’t opdroo-

gen den Zee Reuk aan geeft , wanneer zy

niet eerst een poos in de Re en zyn gelegd.

Men gebruiktze ,
in de Inüiën ,

zegt hy

,

meest alleen voor fieraad of rariteiten,

Zee* Heefter , die Ketswyze 'gevlogten xvi,

is ,
met de Takken inwaards plat gedrukt

en de Schors geel.
^ Waaijer,

Deeze Soort van Zee - Gewasfen is zeer

gemeen en van ouds bekend onder den naani

van Zee* Waaijer of Meereminne - Waaijer. Den

eer-

(l6 )
Cergmia reticulata, Ramis interne cotnpresfis, Coni,

ce flavo, Syit, Eithoxylon Retiforme
, Rainis

parallele compresfis. Hort, CUff, 480. Frutex Marinus elegan-

tisfimus. CluS. Hxtt. uo. Baoh. Hia. m. p, 798.

WORM, Uut. 2S4- B®**" Olkar. Mui.

69, T. 35. f.
CAÏ-CÏOI,. Mui. 16. Ceratophytum

FiabelUiin Veneris Linnxti, Eu l.' Corall, si, T, 25, f, K,,

P At. L, Zoifh. 10+. Lyit (Jer Plantd. bl, m.

I. D*Kt,. xvn. STUK.
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Afdeel.
Ï.XXII.
Hoofd-
stuk.

'Zti

Waaijtr,

Gtsaaw
jcliraal

daaf van.

35§ Beschrïving vAjf

eerften naam voeren zy te regt, om dat de ge-

daante veel naar die van een Waaijer, welke

de Dames gebruiken
, zweemt ; de andere is

figuurlyk daar van afgeleid , als waren de

Meererainnen Dames van de Zee. Hier me-

de komt de Latynfche bynaam , Fldbellurtif

overeen.' De Engelfchen noemen ook. die

Zee Gewas Sea-Fan, de Franfchen EventaU

de Mer. De Heer El lis zegt, dat Lin-

NAüs hetzelve Flabellum Feneris tycelt; het

welke in zeker opzigt niet oneigen zoude zyn

;

doch ik vindt niet aangetekend ,
waar onze

Ridder zulks gedaan heeft. In de befchryving

yan den ClifFortfchea Tuin, noemt zyn Ed.

het Netvormig Steenhout , dat de Takken even.

wydig famengedrukt heeft. Verfcheide der

Hoorngewasfen van den grooten Boerhaave
hooren hier t’huis , zo de Heer P a l l A s

aanmerkt. Dat Zee Gewas ,
’t welk Cl y-

siüs een ongemeen raaije Zee Heefter noemt,

zynde in den jaare 1603 Holland-

fche Schepen uit Oostindie aaneebragt, wrordc

ook hier toe betrokken ; zo wel als de BoQm~

agiige zwarte Lithophyton van Torrubia,
dus, zo die Auth ur aanmerkt ,

door Valis-

NiERi genaamd, en gehouden wordende voor

het Zwarte Koraal.

Dit laatfte erkent de Heer P a l l a s , ten

opzigt van de Stammen der grootfte Zee-

Waaijers
, niettegenftaande de platheid der

lakken , en de graauwe Kleur , daar tegea

fchynt
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fchynt te ftryden : zo dat ’er de voorgemelde VI.

Zee - Heefter , Gorgonia Antipathes genaamd ,

veel bekwaaraer toe is; zynde de zelfftandig-HooPD-*

heid van deeze Zee- Waaijers daar toe ook stuk.

wat ligt (> Rumphius meldt wel, dat de

Indiaanen de dikke Takken van het fyne Net-

werk en van de Schors zuiveren , en dan aan

ftukken fnyden van eenige Duimen lang
,
om

die tot Medicyn te gebruiken, doch hy noemt

het uitdrukkelyk Graauw Kalbahmr, waar me^

de de Ternataanen en Tidoreezen zo duur zyn

,

dat men ’t voor het dubbele gewigt van Zilver

naauwlyks van hunlieden bekomen kan. Voor

’t beste houdenze het donker graauwe , dat

niet regt is, maar krom gedraaid en uitge-

groefd ; voor eene tweede Soort dat van de

graauwe Waaijers komt : voor eene derde de

dikfte 'l akken van de Zee - Heide , hier voor

befchreeven : voor de vierde en flegtfte het

graauwe Biesagtige , ’t welk in ’t wryven

fchilfert en gemeenlyk een verrot hart heeft.

Men ziet hier uit, dat de Takken en Stam-

men van deeze Zee - Waaijers verfchillende

ayn van ’t zogenaamde Zwarte Koraal. Zy
vallen ,

anders , daar groot genoeg toe , inzon-

der»

(•) De ligdieid en de lirandbaarheld oordeelt Mabsi.

CU gcaoegzaatne Kenmerken le zyn, om Stammen en

Takken van Litkopbyta, die gepolystzyn, van het oprechte

Zwarie Koraal te onderfcheiden ; doch waar vindt men zulk

Steenagtig Zwart Koraal? Zie Hut. PAys, rf.

I, mai.. xvn. STUK.
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Afdeel.
lixxii.

Hoofd-
stuk.

Zie-

W,a«tjiT,

Hun
ffifcnil.

• Eladz,

3S}.

derheid in Oostindie
, alwaar zy vier of vyf

Voeten hoog voorkomen en ruim zo breed
j

wordende van daar ook in aanzienlyke grootte

ons coegebragc. Deeze hebben een geele ,

paarfch- of graauwagtige
, en in fonirniga

verouderde Stukken eene byna witte Schors of

Korst. Die Westindiën komen zyn

kleiner en zo fraay niet van geüalte
, doch

hebben de Schors hoog geel en fomtyds rood-

agtig of donker Roozekleur. Hier en daar

geeven dezelven ook, tot de Oppervlakte,

Takjes of blaadjes van dergelyk Netwerk uit,

als waar uit zy beftaan. Sommigen willen
,

dat aan de Kust van Engeland, van Noorwegen
en in de Middellandfche Zee, dergelyke Zee.

Waaijers voorkomen zouden. LinnjEus

fielt de woonplaats in do geheele Oceaan.

Van de Oosiindilcho Zee Waaijers fprcekt

Rumi’HIUs eerst, in zyn Vierde Hoofdftuk,

bludz- V. 5, in ’t algemeen, wanneer hy deJ

zelvcn in vlakke of enkele en veelvoudige

on lei feheidc ,
zo wy gezien hebben Dan

bcfch. yft hy , in zyn Veertiende lloofdftuk,

bladz. 2 ). ,
de ( raauvvc Zee - Waaijers, als ee

ne der ier '^oorttn var. hetCraauwe Kalbahrat

of Graauwe Koraal, zo even gedagt, dat by de

Indiaanen in de grootfle agting is ,
uitmaakende,

in t byzonder. Hier van Helt hy eene groo*

te Soort
, als gemeld is

,
en eene kleine

, van

naauwlyks een Span hoog, die tot zyne Veel-

youdige Waaijers behoort. ,, Deeze laatfte

>» gro^ic
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„ groeit op Steeneo
, en is van veel harder VI.

^

„ zelfftandigheid dan de groote, die den Stam

„ als Hout heeft, met eenen voozen Wortel. Hqofd-

„ Het onderlle van den Stam is, als men ’cstuk.

„ Gewas uit Zee haak, ter dikte van een^^;^^

„ Pink begroeid met eene bleek graauwe

,

,, broofche
, Zandige Schors, die nergens toe

,, dient : zynde het overige van den Stam en

,, de Takken met eene dunne witagtige Korst

„ bekleed, welke ’er ligt afgaat, doch vaster

„ zit aan het Netwerk der kleine Takjes, De

„ zelfitandigheid is donker graauw , ligt en

5, Houcagcig ,
laatende zig geniakkelyK door-

„ kappen ,
en dan zig taamclyk digt vertoo-

„ nende. De fyne lakken zyn broofch,

,, doch de dikken taay en geeven in ’t wry ven

„ tegen elkander ook eene Hoornagtige Reuk,

„ h jewel zo Iterk niet als in de andere Zee-

„ Heefters of Koraalboomen. Met de kanten

,
zitten deeze in groote Klippen van Kraal-

ftcenen vast , daar men ze met Yzers
” moet uitbreeken : maar de kleine Waaijerc-

jes zitten met hunne Worteltjes op kleine,

,,
harde en rosfe Steenen , waar mede zy

,,
worden opgehaald”. Op gelyke manier

,

naatnelyk , Ris , wanneer men hier te Lande

in Kroozige Slooten hengelt, dikwils het een

of andere Kruid ,
met den Hoek , worde op-

getrokken, zo blyven aldaar, aan de Stranden

der Oostindifche Eilanden
, dikwils zodanige

Zeeboompjes aan den Hoek der Visfeheren

Zf 5 zit-

I, DHEL, xvn. STUK,
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Zee.

}Vaaijer,

zitten; maar, hoe zy de gedagte groote Zeer

Waaijers ,
die meest aan uithoeken des Lands

en Kaapen, daar veel Stroom gaat, ter diepte

van tien Vademen op groote Sceenen of

Klippen vastgegroeid zyn , bekomen , is zo

begrypelyk niet. Evenwel getuige Rum-
PHius, dat deeze groote Soort ook fomtyds

met de Bobbers , dat V'isfchers Werktuigen

zyn, uitgetrokken wordt.

De Zqc-

W

aaijers zyn tegenwoordig
,
gelyk

ik gezegd heb , zo gemeen
, dat men ’er

naauwlyks eenige
,
agcing meer voor heeft.

Evenwel komen ’er onder voor, die een Ka-

binet kunnen verderen , als ook zodanigen

,

die tot aartige bedenkingen aanleiding geeven.

In ’t algemeen is haar Netagtig Samen weefzel
verbaazende. De figuur en grootte fiatteert

in fommigen; in anderen de witte of graauw-

agtig witte, of ongemeen fchoon Citroengeele

Schors , die de kleine Waaijertjes verfiert,

Deeze Schors is ten hoogüe verwonder]yk,

wegens de menigte van Gaatjes , zigtbaar

voor het bloote Oog , die in dezelve zyn , eq

buiten twyfel dienen itot de uitboeting der
Diertjes', uit het fyne paarfche Dons, op ’t

welke de Schors rust , en die als tot eep

Bedding voor dezelven dient , of liever uit

de Hout- en Hoomagcige zelfllandigheid der

kleine Takjes zelf, voortkomende. Men vindt

’er ook , die aan de Takken en den Stam
, en

hier en daar in ’t Netwerk , zekere kleine

Knob*
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Knobbeltjes hebben, van binnenbol,
Afde’ei.;

nien onverhoeds voor Zaadhuisjes zou aanzien lxxii.

van deeze Zee • Gewasfen (’^). Hoorp-

De menigte en verfcheidenheid van Zee

Waaijers ,
die ik thans bezit, bragt my tot

deeze Aanmerkingen Bevoorens heb

de gedaacen , omtrent derzelver Groeij ng , * juad^

gewag gemaakt *. De Heer El lis neemt

een Waaijer tot een voorbeeld, om te betoo-

gen, dat de Zee- Gewasfen door Polypen ge-

fabriceerd worden. De Stam van deeze Waai-

jer was gebroken, en is door een breed ftuk,

dat een Bogt maakt ,
byna in ’t zelfde poftunr

gehouden. Hier verbeeldt hy zig dat de

Dieren , in de voortgang van hunne Buizen

opwaards , wegens den gebroken Stam , ver“

hinderd ,
dus zydelings zyn uitgefpat , en hec

bovenlte gedeelte met hec onderfte weder

famengevoegd hebben. Dit zou uit den loop

der buisjes , die hy in Afbeelding vertoont,

blykbaar zyn- By ongeluk ftrydt hier mede

juist ,
dat de Stam van zulk een dikte reeds zo

digt en vast is van zelfHandigheid, dat men,

by geen mooglykheid, een loop van Diertjes

door denzelven kan begrypen. Hier tegen

zoü zyi'
kunnen inbrengen, dat de Sap-

evenwel loopen door Houten van dergelyke

distheid in leevende Boomen , en dat men
by

nseze Knobbeltjes of Dopjes fchyneii met de Blaasjes

der Korallynen overeenkoinaig te. zyn; zie bladz, 40^

J, DSSU. SVII. STUK,
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Af^kei-
onzigtbaare Buisjes en Diertjes

,

LXXII, ''OOJ' bloote Qog, kan onderftellen; gelyk
Hoofd- hy idie beiden » in dg uicerfte Enden van die
STUK. 2ee - Gewas ,

zeer duiddyk
, in Plaat vertoond

rv^^r. fieeft: doch waar komt het dan van daan, dat
men zonder noodzaake

, hier en daar , ook
dergelyke Samengroeizelen in de Zee- Waai-
jers vindt P

De Plantaartige groeijing
, ondertusfehen ,

van deeze Zee - Gewasfen , overtreft die van
de meeste anderen in duilierheid. Zo wy
ipet den Heer Ba ster onderfteilen

,
dat zy

eerst als Boompjes opfehieten, en naderhand
met eene Korst van Polypen overtoogen
worden ; dan vraag ik niet zo zeer van waar
zy hun Voedzel ontvangen

, dat gemakkclyk te
verklaaren is. Zy kunnen bet gedeeltyk door
den Wortel , die Spongieus en groot is

;
ge-

deeltelyk van buiten krygen
, gelykerwys de

Planten op de Aarde (*) : maar de manier

van Groeijing is zo zonderling , dat men haar

gelyke, denk ik, naauwlyks in eenig Landge^
was befpeuren zal. Laat ons

, in de eerfte
plaats, agtgceyen op de Waaijeragtige plat-
heid, die zodanig in de; aart is van dit Gewas,
dat zelfs de zydelingfe Scheuten ook platte
Blaadjes raaaken

, dikwils Loodregt op de an-
dere Vlakte Ihiande. Hier van zal men , wel
is waar

, in eenige Planten nog een blyk vin-

den;

() zie B A s T ï a Nat, Uitfpantu I*D E £ l , bladz. u.
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den ;
maar ,

hoe kunnen de kleine Takjes zulk

een’fyn en regelmaatig gevlogten Netwerk

maaken? VVaar vindt men in de Planten, op Hooed-

do Aarde
,

iets dcgelyks ? Het ftrydt tegen

een gevallige uitfchieting van Takken, gelyk

de meesten hebben. Het fchynt een Natuur-

lyk vormend Beginzel te onderftellen , eu

niettemin is het verfchil der Zee- Waaijeren,

in de uiterlyke Geftalce, oneindig. Zal men

nu de manier, op welke de Heer P ai. las

zulks verklaart *, die op enkele Onderftelling * zie

fchynt te rusten, beter dan die van

Ellis oordeelen?

Zekerlyk moeten wy derhalve hier denken

om een andere manier van Groeijing ,
die in

zeker opzigc met de Planten, in zeker opzigC

inet de eigenfehap der Dieren ftrookt. Wy
zien hier een Geweefzel dat eenigermaate

naar een Samenftel van Bloedvaten gelykt,

jmet oneindige Inmondingen der kleine Vaat«

jes. Dus zullen wy dan begrypen
, dat ’er

een geduurige omloop van Vloeyftoffen in ’c

Lighaam van dit Zee -Gewas plaats heeft,

welke, wanneer hetzelve ergens gebroken is,

een foort van Eelt of Beenweer maakt
, hoeda.

nigen men dikwils aantrefc in deeze Waaijers,

Om kort te gaan, wy zullen het aanmerken

Dierlykcr te zyn dan de andere Dierplanten.

Hier voor is reeds gefproken van het Scheid- nezeir.

konftig onderzoek, dat Marsigli op

Soor-

I, mr.u, XVU. Stuk,
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VI. Soorten van Lithophyta in ’t werk gefteld

LXXit ^y° algemeen

Hoofd., maakt *. Hy votdt in de frisfche Bast en
STUK. Zelfflandighsid een overvloed van Lymagtig

vrS‘‘r
gelykende naar ’t gene men, door koo»

* iiCal
Hoorn krygt

, of als Lil en van

sj*. eene Gomagtige natuur: terwyl zy, door ’t

verbranden , als Hoorn of Veders ftonken.

Zy leveren
,
als gemeld is, door Destillatie

tniad2.veel vlug Zout uit f- Ik heb dikke Stammen,

van myne Zee- Waaijers , doorgezaagd ,
en

bevonden , dat zy alsdan niet alleen een

Zwavelagcige Reuk , maar ook een Zwavelag-

tig Zaagzel gaven. Zodanig eene Stam was^

öp de Sneede , een Duim breed
, en een half

Duim dik. Dus gelyken zy zo volmaakt

naar Pokhout , dat het te verwonderen is i

en zyn ongemeen hard om tot Poeijer te vylen

of te raspen. Iemand , die een Stukje van een

Duim breed , een half Duim dik en een Vini

ger lang > voor my heeft fyn gevyld , was

vier Uuren daar aan bezig. Het Vylzei heeft

cene geel Okeragtige Kleur. Het zakt aan-

ftonds , in Water en Wyngeest, op den bo-

dem; ja brokken van dit Zee -Gewas, zelf,

zinken ook in Water ; niettegenftaande hec

Poeijer zeer ftuift en de helft ligter is dan ’t

poeijer van rood Koraal , ja merkelyk ligter

dan bloem van Zwaveh De zwaarheid van dit

graauwe Koraal moet derhalve tot die van ’t

w*-:
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Water omtrent zyn als 125 tot 100 ;
overtref- Vl.

fende dus de zwaarte van Ebben- en zeer naby lxxii^
komende aan die van PokHout Hoofd-

De overgefchooten ftukken en brokken der

fyne Takken van dit Zee -Gewas, op ’c Vuur

geworpen , maakten een geweldigen Stank ,

volmaakt overeenkomende met dien ,
welken

Hoofdhaair, verbrand wordende, geeft. Van

deszelfs Dierlyken aart kunnen wy derhalve

verzekerd zyn.* Ik had geen tyd om het,

door de Scheidkonst , in zyn Beginzelen te

fchiften. Alleen heb ik van het Poeijer ge-

daan in Voorloop van Brandewyn, in Geest

van Vitriool ,
in Water; De twee laatften

hebben ’er geen de minfte Tinftuur van aan-

gekomen ! de Wyngeest alleenlyk heeft een

flaauw geel Kleurtje , byna als dat, ’t welk

Barnfteen op zig zelf daar aan mededeelt. De

zelfftandigheid oordeel ik daarom Aard- en

Kalkagtig te zyn , met eenige Zwavel- en

Harstagcige deelen , welke in Water niet ,

doch in Geest eenigermaatc opgelost worden

,

en dus duidelyke blyken geeven van haareti

oirfprong uit het Bitumineuze
, dat in het Wa-

ter der Zee huisvest
, en mboglyk ook wel de

Voedfter is van de Polypen in dit Zee- Ge-

was.

Ik had ’er een van deezen aart , ’t welk

drie

(*) ZieMUSSCHENUaOES Eltmtnt» Phyftm of Be-

ginzelen der N.itiiurkonde.

I. DEEL. XVU. SÏUK.
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VI.

'Afdeel.

JLXXJI.
hoofd-
stuk.

Zte

Waaijsr,

drie byzondere Stammen tot zynen Wortel

uitgaf, die aan elkander gehecht waren en toC

een Waaijer famengevoegd door een fyn Nee*

werk van Taltje-s ; zo als gewoonlyk in decze

Soort plaats heeft. Ik kreeg lust, om de ges

fteldheid van deezen Wortel , die meer dan

vyf Duimen breed , derdhalf Duim hoog en

wel twee Duimen dik was ,
te onderzoeken.'

Ik liet hem, ten dien einde, in de hoogte en

breedte doorzaagen. Dceze Wortel, van on-

deren uitgehold , bellaat uit eene ligte zelf-

llandigheid , als by Plaatjes opgehoogd ,
geel-

graauw of Okerkleurig ,
van buiten

Schilferagtig. De Plaatjes , van elkander ge-

fcheidcD , zyn fayna als graauw Papier. In

deeze zelfitandigheid zyn de onder -Enden

der Stammen niet vermengd ,
maar zy ver-

toonen zig, als ingeftooken Pennen, allengs

naar ’t onder -End verdunnende en maar ter

halver diepte komende van den Wortel

,

waarvan zy zig door hunne zwartagtige Kleur

onderfcheiden , loopende in een ronde Punt

uit, byna als de Belemnieten.

Zie daar een nadere oraftandigheid ,
welks

dceze Zee - Heclïers van de Booingewasfen

onderfcheidt
, by niemand , myns weetens,

nog opgemerkt. Dezelve fchynt eer den Dier-

lyken dan den Plantaartigen oirfprong te be-

gunftigen
, eti bevestigt myn voorgemelde

Denkbeeld, Het Ey van een Polypus , in

eene famenhooping van dergelyke zelfitandig-
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heid vellende , groeit daar in op ,
en fpreidt

zig ,
door aangro<.ijihg en voortteeling, Lx^xii.

eenen Heefter uit
, van ontzaglyke grootte. Hookd-

Ondercusrehen is de hardheid van decze Zee-®'’^^^*

Gewdsfen , in een Element, als het Water

is , op de gezegde manier gegroeid ,
niet zo

zeer te Verwonderen, wanneer liien m aan-

merking neemt ,
dat derzclver Grondbeginze-

len Aarde en Kalk zyn , uit welken zelfs de

Ste nagtige horaalen en Koraalgewasfen be-

llaaDi

LXXIII. HOOFDSTUK,

Béfchryving van ’t Gedagt der ALcvoNiePfj

waar in die men Ballen , Appelen j Vygen

noemt , de Zee - Hand , Gevingerde, Boomag-

tig Getakte en andere Lighaamen van een voos

Cejiel, als uit Zee Schaim bejtaand^

T^e Zee Gewasfen , die dit Gellagt dit» Maafo»;

1 J maaken ,
zyn aan de Ouden , doch niet

dan duifter ,
bekend geweest. Dioscoaï-

DES geeft verfcheide Soorten op van Alcyo-

nium\ een niatn^ die van de Alcyons of Halcy-

ens afkomftig is j of een gelyken oirlprong

daar mede heeft gehad. Dus noemde men,

weleer ,
de Ysvogelen * , in wier Broedtyd

de Zee zig ftü hebbende deezenrtaam,-

omdat zy hunne Nesten bouwden of Eijeren'"^*'**'*’*'

leiden op het Water, Even zo werden die Zee-

Aa
it D&Sb. ZVIb STUK,
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VI. Gewasfen ook als onmiddclyke Voortbrengzels

Lxxill’ ^angemerkc. Zy zouden wel

Hoofd- fcbynen geboren te zyn uit het Schuim der
tTüK, Baaren ,

en dit doet 'er thans van fommigen

den zeer oneigen Naam aan geeven van Zeg'

Schuim.

Eigen- Schoon de zelfftandigheid , naamelyk, in ’t

fchappen,
ajgemeen zeer voos is en in fommigen Spon-

gieus, heeft dezelve nogthans een Vezelagtig

Geitel in anderen , ’t welk eene bepaalde

Groeijing uitdrukt, ’t Is waar , het groeit

fomtyds by platte Korften , die gelyk Zwam-
men groote brokken Rots bekleeden , doch als

dan ook toont de Geftalte iets meer dan toe-

valligs aan. „ Ik heb 'er dus Stukken van

„ gehad Czegt Marsigli) van twee Voe-

„ ten hoog”. Somwylen heeft het ook de

gedaante van eens Menfchen Hand , en veele

Alcyoniën komen ’er voor , van eene ronde

,

Eyvormige en dergelyke figuur , los dryvende

in de Zee en op ’t Strand gefmeeten. Maar

die, welke de regelmaatige Groeijing van dit

Zee - Gewas allermeest bevestigen , zyn de
Boomagtige Alcyoniën. Het een en andere

heeft de Kruidkundigen zelfs zig ook dit Ge-

was doen toeeigenen. Zie hier, wat D i os-

co Rines daar van zegt (*).

vy/detiey j> ’tls bekend, dat ’er vyf Soorten zyn van
volgens Alcyonium. De eene is dik en ruuw, vanpïOSCO-
RIDES. „ ge-

(*) -öe Mal. Mei. V. Cap, tz6.
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sj
gedaante als een Spons , doch van eene las- VI.

i, tige en ftinkende Vifchreuk ; welke men

,, meest op de Oevers vindt. De andere Soort , Hoofd-
’

„ uitwendig naar Oogfchellen of Spons gely- stuk;

„ kende, is iigt, met veele holligheden j
heb-

1 „ bende byna den reuk van Wier. De derde

1, heeft de gedaante eener verblyfplaats van

i, Wormen (*), en is Purperagtig; wordende

,i van fommigen Milefium getyteld. Het vier-

dc , aan Schaapen Wol niet öngelyk, iS ligt

,j met veele holligheden. Het vyfde, dat de

j,
gedaante van een Paddeftoel heeft, is zón-

,j der Reuk , en ruuw van binnen , eenigzins

„ naar Puimlbeen gelykende ; van buiten effen

it en fcherp van bmaak. Dit laatftë komt

„ meest voort in de Propontis

,

omtrent het

„ Eiland Beshicus , wordende aldaar, met ee-

„ nen Landnaam ,
«jjw

,
[dat is als Schuin!

a, of Wolligheid van de Zee ,] geheten.- De

„ twee eerften worden, van het Vrouwvolk,

,, als een Blanketzel ,
gebruikt , tégen Sproe-

ten, Schurft, Ruidigheid, bruinheld van ’t

l,
Vel en Vlakken, zo in ’t Aangezigt, als

„ over ’c geheele Lighaara. Het derde is

,» voor

fi it Tfl»»» 2«wAw»ïnffs vöétfXft T» TsV»,

Dit heeft Doktot SiRKACKNOs niet tegi verltaan, wan-

neet hy het enkel dus vertsalt. 'Pertium X^ervncati form»

want hier wotdt zekerlyk het Pypkotaal {'TuhulariA

jnitpurta.

)

dat men ook rtérum noeiHC
, bedoeld.

Zie hier toojt bladz. 89.

h vtii.. svn. Stuk*
Aa s
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Beschryving vaïï

„ voor de genen, die met moerelyk Wateren

„ of met Graveel gekweld zyn , als ook te-

„ gen de Waterzugt en Miltkwaalen dienftig.

„ Gebrand zynde en met W'^yn tot een Smee-

„ ring gemaakt , vult het de kaale Plekken

„ wederom met Haair, Het laatfte dient om

„ de Tanden wit te maaken; wordende ech-

„ ter ook in de Blanketzels, als de anderen,

„ met Zout gemengd zynde
,
gebruikt (•),

„ Zo iemand !eenig van deeze Soorten ver-

„ branden wil , moet hy ze met Zout in een

,, ruuwe Pot doen
, en , na dat het Dekzel

j, wel digt geftreeken is , de Pot in den Oven

„ zetten , haaiende die , na dat zy wel door

„ gebakken is , daar uit , cn bewaarende dan

„ de Stof , die gelyk de Kadraia afgezoet of

„ uitgeloogd wordt, tot haar gebruik”.

Men kan
,
uit deeze befchryving, de eigent-

lyke Geftalte niet opmaaken van de Alcyo-

niën ,
wier Kenmerken volgens onzen Ridder

zyn : dat bet een geworteld ,
Vlokkig (t)

Gewas is , hebbende een Bast die naar een

Rok gelykt. Deeze Lederagtige Rok onder-

fcheidc voornaamelyk de Alcyoniën van de

SpoD-

{*) Waatichyjilyk ial hy dan, met zyne Vyfde Soort, ons

gewoone Zee • Schuim , naamelyk het Ruggeheen van de Zee»

Kat (Sepia ; , bedoelen.

(t) Linn^us hadt, in de algemeene Lyst der Wormen,

de Spons Sfir/ii Stapo/a, dat is 0“ Viafchagtig of Vlokkig,

en de AIcyonie Suiero/a ,
dat is een Kuckagtig Gewas ge-

noemd; ’t welk ik luei vQOf» Wadi, 229 , nagevolgd hdr.
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Sponfen. Dezelve is in veelen bezet met VT.

Tepels, die gelternde Openingen hebben

vol zyn van dergelyke Blaasjes, uit ieder van Hoofo.’

welken een Polypus te voorlchyn komt, gelyk stuk.

wy in Plaat zullen vertoonen : doch ik heb

reeds gezegd ,
dat niet alle AIcyoniën gewor-

teld zyn. In 't algemeen betekent die naam

flegts een Zee -Gewas, van weeke ,
vooze,

Vezelagtige of zelfs Lilagtige zelfllandigheid,

dat met een Rok of Schors , naar Leder gely-

kende, is overtoogen.

„ Alle AIcyoniën (zegt Marsigli, die

meer dan twintig Soorten daar van, in Kleur

„ of Maakzel verfchillende
, in zyn Kabinet

,, verzameld hadt , ) hebben eene Poreuze

,, Schors, welke dezelven omkleedt en van eene

„ Lcderagtige zelfftandigheid is. Als men de-

,, zelven zuivert van de Mos , die daar op in

„ overvloed groeit , dan vertoont zig dceze

,,
zelfftandigheid wit en week , als die van een

,,
gefchilde Uijen of Prey. De inwendige is

op verfcheide manieren gefchikt en haara

„ deelen zyn ook verfchillende”.

Twaalf Soorten heeft Linn^us thans c

van dit ^ee- Gewas opgegeven, daar hy in de

Tiende Uitgaave maar drie van dezelven aan.

getekend hadt. De Heer Pallas heeft ook

juist twaalf Soorten van AIcyoniën
, waar van

negen door onzen Ridder aangehaald zyn,

3 <0 AU
5, XVII.

I



374 Beschryvïnc V as

Vï.

Afdeel.
LXXIII.
Hoofd-
stuk,

M
jilcyeniu'»

Aritrtum.
Eooraagii-

ge Alcyp-

nie.

riaat

CXXXIII.

O) Alcyonie, die als een Soom groeit ^ met

Jlompe Takken en Tepelagtige Toren,

By Clüsius en Bauhinus komt dit

Gewas onder den naam van Koraalagcige Zee-

plant of Zee - Boom voor , die rood is van

Kleur. Men vindt ’er, in de Verhandelingen

der Koninglyke Akademie van Petcrsburg, de

Afbeeldingen van, onder den naaiu van Spon-

gieus Koraal , dat ligt is , met Knobbelige knik-

kende Takken en byeengehoopte Knobbeltjes. Ook

is het voorgeileld door onzen Ridder , in de

befcbryving der Sweedfche Dieren ; zeggen-

de , dat het fomtyds voorkomt van eens Mcn-
fcheh hoogte, met de uiterfte Enden der Tak-

ken dikwils een Vinger dik, in zyn geheel ge-

lykende naar eenen Bladerloozen Denneboom.

|n de befchryving van ’t Kabinet van den Heer

Ryksraad, Graaf van Te ss in, vindt men
het by verkleining ,

ter grootte van ongevaar

een Voet ,
afgebeeld , en door zyn Ed. aldus

befchreeven.

,, De Stam hadt de hoogte van twee en eeq

» bal-

fi) Alcyonium S(irpe arbareJ, Eamis obmlis, Poris pspa-

hribus, Syjl, Nat, XII, Gen, 342. Syst, Hat, X. Gen. 304,

Fiiati, Suec. Ed. z. N. 2225, Lithoxylon Norvcgicum. Mus,

Tesf, p, 120. T. lo. Arbuscula marina Coralloides. CtUs,
Exot. iis, T. 119. Planta maiina Coralloides rubxa. U A u h,
Jiiiï. in. p, 797, Planta maiina Coralloides, W o R aj, Mas,
Ï5P. Aa. Petropol. Vil. p. 343* 'ï'* >3-l6. Akyonium Ar-

boreum, P A 4, l , Zodpb, aoi. l>pt 4er Ptanld, hUdz, 430,
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halven Voet , en de dikte van een Aim , VI.

„ zynde om laag wat platagtig. De Takken

„ kwamen ongeregeld voort, zynde de onder- Hoopö.’

,, ften regt, en de bovenden, die een Kroont-

„ je maakten van drie Voeten breed, een wei-

« nig voorwaards hellende
, éven als of dceze

^ *

»i Boom aan de zyde van een Klip gegroeid

M ware. De zelfitandigheid was zeer broofch

„ en voos, van binnen doorboord met over-

,, langfe Gaten., en dus gelykende naar jonge

„ Hertshoornen , waar door de Takken ook

5,
eenigen tyd.dryven

,
eer zy van ’t Water

„ doordrongen zyn, Gekaauwd hebben -dezel-

„ ven de Smaak van drooge 1.5iezen met Zout

,, gemengd. De Bast is donker rood : de bin-

„ nenfte van- de Houtige aelfftandigheid
, wee-

rt ker en geei zynde , onderfcheiden
, is met

„ ontelbaare Foren doorboord ; de buitenfte

„ dun, als de Opperhuid in een Menfch
, is

„ doorgaans tot donkerroode Blaasjes opgehe-

,, ven, die zelden- gaapen met een- klein Gaac-

je. Een .droog Takje , in Water gedaan

rt
zynde , dryft eerst

, dan zwelt het allengs

„ en doorwoekc zynde gaat het te gronde
,

j,
wordende hooger rood van Kleur

, en de*

„ Blaasjes ,
die een Opening hebben

, gaapen

jy wyder ,
met een Mondje dat in agt Lappen

„ verdeeld is ,
zynde met, Lym gevuld. ^ Op

„ gloeijende Kolen gelegd
, ftinkt het als Spons

si of Zee - Ruy ,
en verbrandt zonder Vlam te

„ geeven”,

Aa 4 De
J. DKM., XVII. STUK-



Sf^ BESPHaYVING VAS
VI. De Stank » diea dit Zee • Gewas onder

^XXÜI branden geeft, deedt Djnnjeus toen beflai-

Hoofd
* ten

,
dat het van eene Plantaartige natuur wat

stuk. re. Anderen brengen dit , in de Zne-oewas*
Mfamagtige feu

^
Oict Vcel Hieer reden te berde als een

bevvvs van derzelver Dierlyken aart Een

van die Zee • bterreq , welke men Medufa’s

Hoofden noemt, was met hetzelve, en aan

de Takken vastgcklcefd
, uit Zee gekomen.

Men hadc deeze Alcyonie , aan de Kust

van Noorwegen
, driehonderdcagtig Voeten

diep opgehaald. Zy groeit ook in de Witte

Zee, en wordt, zo de Heer Pal las verzc«

kert , insgelyks uit Indie gebragt. Cm?
s I ü s en anderen hebben ze uit Noorwegen
bekomen. Van daar zyn ook twee Stukken

der Takken of Top -Enden van deezen Zee?

boom afkomftig, welken de Heer P. Kiia*.

MER, wiens Kabinet van Natuurlyke Zaaken

in deezen ook wel geftoffeerd is, thans bczi^

en waar van zyn Ed. my den cenen, tot de

Afbeelding Plaat CXXXIH » Bg. i, goed»

guntlig heeft geleend. Men moet aanmerken ,

dat dit Stuk wel in de Natuurlyke grootte

doch niet geheel vertoond is. ’t Gene zig

hier als de onderfte Zydknop voordoec , is het

End van ecnen Tak of Steel
,
waar van de

andere als een Zydtak is uitgegroeid, De
Knoppen fchynen door het droogen als inge-

kro.mpen en gefronzcid te zyn, De Kleui;

yan de Schors is licht bruin , de zelfliandig-

heid
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heid van binnen Spongieus en geel. De

wendige Oppervlakte fchync overal bezet te^xx!!!.

zvn met kleine Tepeltjes. Hoofd-
• ' STUK,

(a) Alcyonie, dzV Boomagtig is en hoogrood,

van hoven Takkig, met gefiernde Tepels.

Gevinget*
dc

By G E SN ERU s komt deeze onder dennaam„ie,

van Zee - Hand voor : M a R s i G L I zegt ,
dac

het Zee - Volk dezelve Main de Larron noemt.

Anders heeten de Franlcheti haar ook Main

de Lndre, dat is Schurfde Hand. Het een en

andere ontttaaf uit de Vingeragtige Takmaa-

Iting van dit Zee -Gewas ,
aan ’t boven -End

van zynen Stam» die zigals een Arm vertoont.

^en moet echter bekennen , dat deeze verge-

lyking wat mank gaat ; fchoon de pucus van

ToDRNtFüRT, welke naar een Hand ge-

lykt

,

hier toe cpk betrokken wordt. De

rauwheid geeft 'er den na^m aan van Schurf-

de

( j)
.Alcyanium Stirjje atborescente Coriacea cOccinei

,
fu-

perne ramofa, Fapillis ftellatis. Syst, Nat, Xll. Manns matina,

GESN- *55. «. Falma five Manus maiina quibusdara,

j.
BAt/HlN. Hiit, ni. p. 805 . Fungus Amanita raariuus.

JARB. r^94* <ï93. f. I. Manus Laironis five Lepro^
'

li.
MARS. Mar, T, 38, 39, G I N A N N. Adr. 1. p. 45,

T 50. ScH*rF* Polyp- > 755 . T. 3. e Matfiglio. Fenna

ninofa' Finiiis catens. Bohadsch. Mar. 114. T. 9. f. S,

f,
A'cïonium pslmatum. Fall. ZeöpK 103 . Dieve-Hand.

iyit ér PlantL bl. 43**

Aa y
1. PER1« XVU- STOS.
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VI. de Hand of Hand van een Melaatfchen. Het

I,Scili' ^^^^dellandfche Zee,

Hoofd- Mausicli heeft dit Zee • Gewas in naauw'
stuk. keurige Afbeelding gebragc

, en zelfs de ma-
nier^ op welke het zyne Bloemen! uitfprcidt

,

in ’t klein als in ’t groot vertoond. De
bedding PastooF ScHAEFFER hudt hier van tot op.

heldering der Geftalte van zyne Bloem -Poly.

pen, en om te bewyzen , dat dezelven niet

Plantaartig maar Dierlyk waren, gebruik ge-

maakt , en ten dien einde de Afbeelding van

M A R s 1 G L I ontleend , vcrkl eind en dus niet

alléén in ’t Koper gebragt , maar ook met
Kleuren doen afzetten. Dc HeerBoHflDSCH
ging hier op gedagten Pastoor zeer fcherp be *

rispen, en befchuldigen
, van dit Zee- Gewas

naar eigen welgevallen te hebben getekend (*_).

Waarfchyiilyk hadt hy zelf de Afbeelding van

den Graaf niet gezien , anders zou hy op de

Geftalte zó niet gevit hebben , als iiy heeft

gedaan. Wat de Kleur aangaat, zegt hy, dat

rood , gelyk M a r s i g l i zegt , veelerley is

,

en dat SchjEffer zelfs den Stam, die Na»
tuurlyic nimmer rood is , rood gemaakt heeft,

De Heer Pallas neemt deeze gelegenheid

waar, om die Afbeelding van Scraekferio
’t geheel te verguizen ; zeggende , dat hy dc

Figuur van Marsigli op een kinderagtige

wy.

(*) Quod Cl, ScH.®FïEUUs eandem ad proprmm pla-

eitum delineavctit. Z)e ^nim, marinit. p, 11(5,
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wvze Kleuren heeft doen befmodde- VI.

Jen C)’
. „ LXXIIl.

In een nieuwe Uitgaave van zyn Vertoog noopu.

over de Bloemen -Polypen, verdedigt zig de^TUK.

Heer Scbteffer, gelyk een Pastoor

faamt, zeer deftig en zonder vinnigheid „

„ verzoek iedereen, (zegt hy) die goede Oo-

,, gen heeft ,
en niet met voordagt verkeerd

„ wil zien , myne Afbeelding met die van

,, Marsigli te vergelyken , en alsdan de

uitfpraak te doen , of ik ,
dan de Heer B o»

DASCH, Doktor en Hoogleeraar te Praag,

„ reden hebbe om zig te fchaamen ? Wat de

„ Kleur aangaat , kan het zeer wel zyn
,
dat

„ik onder de van Marsigli opgegevene

„ juist deregte, met de Natuur overeenkom-

,
ftige , roode Kleur, niet heb getroffen:

’l
maar ,

is my dit zo zeer , gelyk de Heer

”boHADSCH doet, te last te leggen? Mis-

”
fchien zou ik die beter hebben kunnen tref-

”
fen, indien ik, gelyk zyn Ed., het ongeluk

’*
had gehad , van wegens den Oorlog te raoe-

*’

ten vlugten , en my ondertusfclien aan de

2ee met onderzoekingen bezig houden. En

,

waarom zegt dan de Doktor niet , hoe de

Kleur eigentlyk had moeten zyn
, zo had ik

” dezelve ,
in deeze nieuwe üicgaave , met

dank •
?5^1isntenis kunnen verbeieren.? Boven-

'j, dien
JS

(*j Qui MAKsim iconem male exfcripfit et inepte

Coloiibus inqiiinari cuiavit» Zsïpi, p, 350,

I, Deel, ïVlI. stuk.
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..pÏel. ” ^'en/chynt hec zyn Ed. nog n/et door On^
J^XXIII. » dervinding bekend te zyn, wat het afzetten
Hoofd- j, in heeft. Hy heproeve het, en laate zyne
STUK. Plaaten eens kleuren

; dan zal hy zekerlyk
qev..ser<k zyn hard Vonnis over my zo wel intrekken,

„ als hy dergelyke in zyne Voorrede gedaan

,5 heeft
;

ten minften my verlof g-eeven, om
„ in dit opzigt my van zyn eigen woorden te

„ bedienen, d.iarhy zegt.” R bid alle de genen

^

die in^ de Natuurlyke Historie zig een naam wil-

len maaken , dat zy niet te voorbaarig zyn ,

enz C*).

De Heer Boradsch hadt, in zyne Voor-
rede, gezegd 5 hoe het niemand vreemd moe-c
voorkomen

, dat de Voelertjes van dit Zee»
Gewas, door hem afgebeeld, vee] verfchilden
van die door anderen afgebeeld waren, dewyi
hy geen Mikroskoop hadt gebruikt „ Mis.

„ fchien (voegt hy *er by; vertoonen zv zig

„ door ’t Mikroskoop zodanig, ak wy dezel.

5, ven door Scha:ffer, volgens Maksi»
„ GL/, afgetekend voor ons hebben”. Der-
halve moet zyn Ed. ’t Werk van dien Graaf
niet hebben ingezien, als wanneer hy ontdekt
zou hebben

, dat de afzonder!yke uitfohieting
der 1 akken , van een hoogen Stam , volmaakt
raet de Figuuren

, welken de Graaf van dee-
ze Alcyonie geeft

, overeenkom ftig ware.
Hoe kan dan ook de Heer Pali-as zeggen,

ni?t

(*) AhUndluHien w, j. jand, bladz. ssr-
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iniet dat S

c

h ^ f f e r de Tekening van Mar- Vïi

sigli kwaalyk befchryft
, ( gelyk de

BoDDAtRT het gelieft te vertaalen}; maarnooFD**

dat hy dezelve Jlegt gekopieerd heeft En, wat stuk.

de Kleur aangaat, die is ten minfte in de laat-

fte Uitgaave van Sch.«ffeu redelyk met de

befchryving van Mau sigli overeenkomftig

;

uit welke blykc ,
dat dezelve verfchillende is

in dit Zee - Gewas. Zie hier deszelfs woor*

den

j, De Visfchers haaien deeze Plant gemeen* Befcky.»

„ lyk met den Vifchhoek op, uit eene Diepte

j, van veertig totvyftig Vademen, alwaar

„ op Steenen en Schulpen groeit. Haar Voet sigli.

„ is geheel wit ; dit Wit vermengt zig, een

„ weinig daar boven , met Rood , en deeze

,, laatfte Kleur verfpreidt zig door alle de

„ Takken. Het Rood is in alle Planten van

„ deezen aart niet eveneens : want in fommi-

,
gen trekt het naar paarfch, in anderen is het

’’
Vermiljoen , en in veelen geelagtig. De
zelfftandigheid beftaat voor eer^t uit een

„ Schors geheel vol Klieren t het overige ge-

lykt veel naar die van een Paddeftoel : men

j,
vindt Melk in de meeften. Deeze Plant in

„ een Glas met Zeewater gedaan hebbende ,

,,
om dezelve, ter onderzoekinge op myn ge-

„ raak,

(*) Hist, Phyfiqüe dt /<* dder, p, iCJ.'

I. D*KL. XVII. STOK.
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j, mak, te bewaarsD
, befpeurde ik, na vof-

menige Uuren, dat zy geheel in

Hoofd- « Bloem llondt. Het Water afgietende j dat
STUK. in het Glas was

, zag ik de Bloemen we-
Ctvwgtrdt der in de Knoppen kruipen, en, dan ’er we-

,, derom Water bydoende , kwamen zy op

„ nieuws te voorfchyn. Dit gelykt volkomea

,, naar ’t gene ik van ’t Koraal gezegd heb,

„ maar de Bloemen zyn van die deezef

„ Steenagtige Plant verfchillende. Zy Haan

„ op een Cylinder
, die naar den Voet ver-

,j dikt”i

Deeze Bloemen beftonden , zo veel ik uit

de befchryving, die duifter is, wegens de ge-

brekkelyke aanhaaling der Figuuren , kan oor»

deelen, uit een witte Ster van agt Blaadjes,

zittende in een Vleefchkleurige Knop, welke

in zes deelen gefpleeten was , van buiten met
roode Aderen doorweven* Niemand twyfelt

thans, om dezelven te houden voor Polypen;

niet van welken dit Zee -Gewas, gelyk de Ma»

dreporen en Milleporen, gefabriceerd worde,

maar die als uitbottingen aan te merken zyn
van het Dierlyk Merg ,• gelyk in de overige

* Zie Dierplanten

GeftaUe.* Nüch de Afbeeldingen van Marsi&li»
noch die van Bohadsch , Hellen dit Zee-

Gewas veel naar een Hand gelykende , waar

van het den naam draagt
,
voor* Grooter was

de overeenkomft Volgens de Afbeeldingen der

Ou-
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Ouden Het beflaat uit een Stam en Tak- VI.

ken. De Stam is, volgens Bohadsch,
fomtnige Exemplaaren drie Duimen lang, Hoofd-*
ruim een half Duim dik

, byna Rolrond
witagtig, uit een Meelagtige zelfftandigheid,^«w''£'f‘*

die tusfchende Tanden knarst, famengefteld

,

en inwendig verfcheide Buisjes hebbende, die

overlangs loopen. Door uitdrooging krimpt

de Stam
, in dikte , wel de heift in. De Voet

is een weinig breeder en kleeft aan andere

Lighaamen
;
gelykerwys de Zee-Heefters en

Koraalen. Het andere End van den Stam is

by fommigen in vyf

,

by anderen in zeven,

by anderen in negen groote Takken verdeeld

,

die wederom kleinere ftorape Takken uitgee-

vcn. Allen hebben zy de gedaante van eenen
plat gedrukten Cylinder, zynde een half Duim
breed, rood van Kleur met witte Streepen.

De zelfftandigheid der Takken is Lederagtig,

van binnen Poreus en met een Zout Vogt
doordrongen , waar in een groote menigte

dryfe van geele Bolletjes. De geheele Opper-
vlakte is doorzaaid met Rolronde witte Voe-
lenjes ,

twee Liniën lang, een halve I.inie dik
aan ’t End voorzien met agt Vleefchagtige wit*

te Vezeltjes. Deeze Voelertjes gaan in en uit.

Ingetrokken zynde , blyft een foort van Sters-

wv-
I •

(*) Zie JOHfJSTON Exfanz, Tab. XX. T!t. Mmus
marma: item. ALDROVAND, Zo'ifh, Tab, uit. Tic, AOt-
%us rnarina RmilUlii,

I. CESI.. XVtl. STUKb
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wyze Openingen , met geele Lippen over ,
di#

ftaad houdt inde gedroogde, Dierplant- Voorts

merkt hy aan , dat noeh in de Takken , noch

in de Stam, eenig Been te vinden zy ;
waaf

in deeze verfchilt van de Zee -Pennen ^ daar

hy ze tot een Vierde Soort van gemaakt hadc

onder den naam van Penna exos , of Eecnder-

looze Zee Pen, en hier van heeft Lin-

NiEUS den bynaam ontleend; ’t gene echter

tiet zeer eigen is, dewyl alle de Soorten van

dit Geflagt beenderloos zyn. Sommigen, zegt

hy eindelyk , hebben de Takken hoogrood,

anderen geelagtig rood, en men zal dezelven

in twee Exemplaaren nooit volmaakt in getal

of plaatzing overeenkomftig vinden , zo min

als in de Zee Heefters, Koraalen, Madrepo-

ren en alle dergelyke Dierplanten.

‘ Zie hier nog het Scheidkonftig onderzoek,

dat de Graaf Marsigli in ’t werk getteld

heeft op het Sap van deeze Alcyonie. ,, Het

„ is zeer wit van Kleur ,
hebbende een fcher»

„ pe
,

prikkelende Zee Smaak. Geest van

5, Salpeter doet het opbruifchen met Rook.

,, Geest van Zout doet ’er , zonder opbrui-

,, fching, een menigte van dikke witte Stof*

,, fe in nederzakken. Door Sterk Water

„ wordt het nog meer gefehift, zo dat, öa

s, pet doorzakken van gedagie Stoffe
, het

„ Vogt als helder Water blyft- Dlie van

}, Wynfteen en Geest van Arrfloniak Zout

„ dóen , zo wel als de gedagte Zuuren, d»

dik-
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dikke witte deelen famenloopen en op den VI,

„ bodem zakken, Blaauw Papier wordt door

5, dit Vopit een weinig rood gemaakt, en hetnooFD-'

„ afkookzel van Kaasjes - Bladen neemt een^’^VK»

f,
bleek groene Kleur aan , wanneer men ’c

„ zelve daar onder njengt”,

Cs) AIcyonie
, die Pen-agtig isy eenVlee- m;

zige, holle Stam, ziende uit den rosfen.
trum»

De Griekfche naam Epipetron, eigentlyk eenAlcyon§t
Plant betekenende die op Steenen of Klippen

groeit, is van ouds gegeven aan een Zee - Ge-
was, ’t welk thans by een Honden -Schaft ver-

gelecken wordt, Rondetetius heeft het-

zelve, dat zeer vreemd fchynt. Zee -Dol- Ap*
pel getyteld ; waarfchyniyk om dat het hem ,
gelyk uit zyne Afbeelding biykt , taamelyk
Eyrondagtig vóórgekomen was. De Heer

P A L L A s brengt het , op ’t voorbeeld van E l-

Lis tot de Zee -Pennen t’huis, met den by-

naam van Cynomorion , welke zynen Grond
daar in heeft, dat het van eene Vingeragtige

Geftalte en Doornagtig ruuw gevonden wordt,

Om

(S) AUiimium Stirpe cavaw camoTa mfescente. Sytt Nat
XII. Epipeimm. Gesn. Paral 27. Malum infanum mar!.'

num. Rond. H* P-

'

3»- Epipetmm. jo SAr/m»,
T. 20. ElLIS Pbil. Tronfaa. V Q U LUI. p. 43^. t
SI. f. 3 -S. Pennatula Cynomoriiim. PA tl,. ZoipJ,,

Hondea Schaft, Lyit dtr Plantd, bl. 4S5,
^

Bb
I, d^cl. XVII, stu^



386 Beschryving van
VI. Om de voorgemelde reden geef ik ’er den min-

LXXin aanftootelyken naam aan, ywn Pen • agtige

Hoofd- ’Alcyonie.

stuk. Ik heb de Afbeelding, op Plaat CXXXIII,
PenagtigÊ. pig ij

^
gebruikt , welke ons door den lieer

cxxxm
medegedeeld is van die Zee- Gewas.

2.
" Hetzelve zegt hy Cynomorium genoemd te

zyn, om dat het veel naar een Paddeftoel

van ’t Eiland Maltha , welke Michei.ius
onder deezen naam voorgefteld heeft ge-

lykt: doch hy geeft ’er den naam van Vinger-

agtige Zee- Pen aan. „ Het bovenltc gedeelte

„ van dit Dier (voegt hy ’er by J is bedekt

„ met Cirkel - ronde Celletjes , waar uit Poly-

,, pus • agtige Zuigers voortkomen , met agt

,,
gevederde Armen of Klaauwen: terwyl de

,, Rimpels of Groeven in het onderfte uit-

„ zwellende gedeelte toonen , dat dit Dier

„ zig hier kan uitzetten en inkrimpen
, moog-

,, lyk om zyn Lighaam in de Zee te doen

„ ryzen of daalen.” Het was hem, met twee

andere Zee Pennen , door den Ridder Pen-
NANT in Liqueur toegezonden, die hem ver-

zekerde , dat zy uit de Middellandfcbe Zee
waren.

De Afbeelding
, zo even gemeld ,

heb ik

om die reden gebruikt, dewyl in dezelve de

Polypen , welke in de Alcyonie huisvesten
,

zeer duidelyk vertoond worden. De Heer

Pal-

(*) Zie ^cad, Vo L, IV. p. 35i« T» 2,
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p AtLAS verfchoont zig
, ook een Afbeel. VI.'

ding van deeze Alcyonie te hebben uitgege-

ven ; doordien dezelve
, eer hem deeze in de fioopd-*

Verhandelingen der Koninglyke Londenfche stük.

Sociëteit voorkwam
, reeds in ’t Koper was

gefneeden. Evenwel zou hy die Afbeelding

toen als nutteloos verworpen hebben ,
indien

die van Ellis niet, aan fommigen, wat haïd

was voorgekomen. De zyne , inderdaad , is

veel bleeker, en de Polypen zyn op dezelve

in lang zo regelmaatig van Gellake niet; ook

veel digter geplaatst en onder elkanderen ver»

ward,

Zyn Ed, heeft de Afbeelding doen raaaken

naar twee Voorwerpen in Liqueur, waar vaa

het cene vier Duim lang was, en zo dik als de

middelfte Vinger aan de onderlle Knokkel; hef

andere een Kwartier Duiins korter en van dik-

te als de Duim. Derzelver Lighaam was Rol-

rond ,
aan het ééne End ftomp, aan het an-

dere End Kegelagdg fpits. Tot meer dan

een derde der langte was dit laatfte End

glad en gerimpeld : maar dit komt met onze

Afbeelding vry beter overeen dan met de zy-

ne. Het overige des Lighaams was overal digt

bezet met uitpuilende Stippen
, die hetzelve

,

op gelyke manier als eens Menfchen Tong,

flaauw getepeld maakten. Deeze Tepeltjes

zyn zeer duidelyk in de onze, doch naauvv.

lyks in de zyne zigtbaar. De Kleur van de

geheele Dierplant was bleek: mooglyk, zegt

Bb 8 zyn
I, DEïL. XVII. STUE.
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VI.

Aft) 6 RL.

LXXIII.
Hoofd-
stuk.

tv*

Jllc\oniüm

Nieragrige

Aicyoiüe.

zyn Ed. ,
I''vam dit van de Liqueur. De

zelfitandightid was weck on Vezclagcig, maa-

kende langwerpige Hollejes, elk op een Po*

lypus aanloopendc. Van binnen hadt het geen

Beentje, ge'yk de Zee -Pennen, maar een

overlangfen Band , in ’t midden van welken

zig Peezige Vezelen, overdwars, naar de Op-

pervlakte" uicilrekten. Hy verbeeldt zig, dat

die Sch.pzcl zig
,

leevende ,
van plaats tot

plaats beweegt, en, dat in deszelfs Bloempjes

of Polypca.een vry willige beweeging plaats

heeft ,
meent zyn Ed. uit derzelver verfcbil-

lende ftaat in deeze Voorwerpen cc kunnen

befluiten

(4^ Alevonie ?fiet den Steel Draeida^tig en

het Hoofdje naar een Nier gclykende.

Van Etuis is deeze Soort ook het aller-

eerst in Afbeelding gebragt. Zy wordt van

hem dc Niervormige Furpere Zee Pen getyteld.

De Heer P a l l a s is hem in deezen nage*

volgd , docli onze Ridder betrekt bet Schep-

zel, mooglyk wegens de Zwamagtige Oe-

ftalte , met den bynaam van Agaricum tot

dit Geflagt j des ik hetzelve Nieragtige Al-

cy.

(») Miscelt. ZOoloz. Haga?. P*

Pileo P-enirormu Jy.f. Ar.«.

XU. El LIS. Phil. Tranjaa, Vol. UIIJ. p. 417. T. Ig,

fig. 6-10. pennatiila Reniforuiis. PALL. 22i, Zsc-

Ni?I. Planid, bj, 4(>9*
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cyonie noem. Zie hier de befchryving j

de Heer Ei-Lts daar van geeft. LXxrilI

,, DeezeZee- Pen werd t door myn en Vriend Hoofd-

„ J o H N (3 R E G , woonagtig te Ctiarles - Town

,,
in Zuid Karolina, aan die Kust voor eenigen

„ tyd oncdekc , en my prefenc gedaan. Dit

, fchoone purperkleurige Dier heeft de ge-

y. Halte van een plat gedrukte Nier. Het Lig*

5, haam is omtrent een Duim lang, en een half

„ l-'uiin op ’t fmalftc dik, hebbende een klein

,, rondagtig Staartje van een Duim lang, dat

,, van het midden des Lighaams afkoixit. Dit

„ Staartje is van het eene tot het andere End

„ vol Ringen, gelyk een Aardworm, en heeft

„ langs het midden van zyn bovenfte en onder-

,, fte gedeelte een klein (Jroefje, dat van het

,, eer.e End tot het andere loopc. Jk heb zeer

,,
naauwkeurig de Punt van het Staartje onder-

„ zogt ,
en daar in zo min als in de overige

„ Zee -Pennen eeoige Opening kunnen vin-

„ den.

,,
Het bovenfte gedeelte des Lighaams is

,,
vcrhevenrond,en byna een Kwartier Duims

„ dik. Het heeft zyne geheele Oppervlakte

„ bedekt met kleine geele Gefternde Openin-

„ gen, door welken kleine Zuigers, als Po-

,, lypen ,
uitgeftooten worden, ieder voorzien

„ met zes Voelers of Vezelen : gelyk wy op

zekere Koraalen waarneemen
, en welke de

„ eigen Monden fchyncn te zyn van het Plant-

I,
dier. Het onderfte gedeelte des Lighaams

Bh 3 „ is

I. DSEI.. XVII. STUK,
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j, is geheel plat. Deeze Oppervlakte is vol

LMuV Takmaakingen van Vleezige V’ezelen , wel-

H00FD-' ))
ke van de inplantinge der Staart, als haar

8TDK. algemeene Middelpunt, afkomende, zig uit*

„ breiden ,
zo dat zy gemeenfchap bekomen

j,
met de Gellernde Openingen op den buiten-

3, ften Rand en bovenfte Oppervlakte van dit

„ ongewoone Dier.”

V.
jficyontutJi

digitatum^

Kwabbige
Akyonie,

(5) AlCyonie die geen Steel heeft , maar een

langwerpig y Lederagtig, gerimpeld Lig-

haani.

Ik weet niet , om wat reden hier de Af-

beelding van den Heer Gaster niet aange-

haald worde . die van dit Zee -Gewas onder

den Nederduitfehen naam van Oude Mans

Duimen fpreekt , het welke zyn Ei echter met

dat van onze Tweede Soort , in ’t Franfch

Main de Ladre genaamd, fchynt gelyk te ftel-

len. 1'e l'ngeifchen geeven het den naam van

Doode Mans Hand o? Dood -Mans Toonen, niet

dien van Doode Mans Duimen, welken de

Heer

f5 ) AU’^tnium acaule oblongutn Coriaceura ragofiim.

1226, Fucus Palma marinus. BAUK. /’<«. 3Ö6» G A R,ii^

IJ93 , 1194. Maniu mortui Anglis.RAJ. A.ngl, 31, f4.

s» J u s s. Hem, de CAcad. R. des Sc. J74** P* T. 9. f.

ï* Alcyonium ramofo • digitatum molle , Asteriscis undiqiie

ornaium. jjn., Ccrall. 82. N. 2. T. 32- f- A, a. Piil.

Trans, Vol. Lllf. p. 431. T. ^o. f. jo- 13. Alcyoniam !o'

tiatum, FAI.1., Zeópht ao$. S,yst der Plantd, bl, 435.
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Heer BooDAERx’er aan toe ei,'jent. Brevn VI.

noemt hetzelve Takkig Gevingerde .

Alcyooie, die overal met Sterretjes is verJierd,viQQ^x}~

en is daar in door El lis nagevolgd.

van zal LiNNAtus den bynaam ontleend

hebben , die
,

zelfs volgens zyn opgegevene

Kenmerken
, weinig eigenfehap heeft. Ik

volgde benaaming van den Heer Pallas»
die ’t zelve noemt Kwabbige of Gekwabde Al'

cyonie.

Het groeit aan de i^urcpifche Kusten, en

kan zo groot worden, zegt de Heer Pas-

ter, dat men ’er gezien heeft van twee- en-

dertig Ponden zwaar. De Heer Pontop-
p 1 1) A N s , Bisfehop van Bergen ,

zegt zulks

van een Zee - Gewas , ’c welk aan de Kust
van Noorwegen op diepe Gronden groeit, en

naar een Zwam gelykt
, doch welke zeker-

heid de Doktor heeft, om dat Gewas, ’t zy

uit de befchryving, ’t zy uit de afbeelding,

tot zyne Oude Mans Duimen te betrekken,

weet ik niet. Van die fyne onzigtbaare Glas-

agtige Puntjes , waar mede de Huid van bia«

nen bezet is , zodanig dat men ’cr mede po-
lyften kan , en waar aan men de Handen zeer

zou kunnen kwetzen, immers, vind ik in den

Heer BastERS befchryving van deeze Al-

cyonie, noch ook by den Heer Pal las.

niets gemeld.

De Heer JossiEO, die ’t allereerst de Po-
lypen in dergelyk Zee- Gewas ontdekte, heeft

Bb 4 op
1. DEEL. XVII. STUK,
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VI. op hetzelve de rneefte Autheuren , welke onze

L^XXlii
Soort befchryven ,

aangehaald. Ook

hoJpd- Gewas meer naar het ge-

STüK. dagce, dan naar het tegenwoordige te gely-

iCwaiiige. ken ;
doch hy vondt hetzelve aan de Kust

van Nornaandie. ’c Voornaamde onderfcheid

beftaat ddar iu ,
dat het geen Steel heeft, zyn-

de anders zo wel als ’t zelve gevingerd. Het

gene de Heer El lis in de Iranfaftiën af-

beeldt , fchync in ’t geheel niet Gevingerd,

en i dat hy in /.yne^Historie der Korallynen

voorfielt, Kwal 'big te zyn geweest, maakende

als twee Duimen uit ,
gelyk dat van onzen

voorgemelden Vriend , die het üude Mans
Duimen noemt. Het zat aan een Oeftcrfchulp,

en werdc aan Kllis frifen gebragt, die op

deszelfs Polypen de volgende W aarneeniingea

deedt.

Als ’t midden door gefneeden is , dan

wordt men gewaar , hoe hetzelve beflaac

„ uit Buizen ,
die anderen T'akswyze uitgee-

,, ven ,
welke ieder aan de Oppervlakte eindi-

,, gen in een gefternde Opening van agt Straa-

„ len. In ieder van deeze Openingen is een

») Polypus-agtige figuur of Zuiger met agt

„ Klaauwen
, aan de binnen zyde van de Buis,

in deszelfs laagfte gedeelte ,
vastgemaakc

i, met agt dunne tedere Vezelen, doormid-

)> del van welken dezelve zig, oaar believen,

» iu zyne Buis kan verheffen of doen zakken.

Alle de Buizen, die dit Alcyonium famen-

ftcl^
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{lellen »

te famen verbonden door een VU

J fyn V ezelagtig Netswys Oeweef/.el ,
’t welk

een foort van Ilyve Lilagtige zelfllaodigheid Hoopd-

„ influit, die het Vieefch Ichynt le zyn van

,5 dit faraengeltelde Dier, en deeze Vezelen,

,, met derzelver Inhoud, de Spieren daar van,

„ V\ anc door de werking van deeze Spieren

„ is bet bL-hulpzaam in het openen of flunea

,, van de Sterren der Oppervlakte , terwyl

„ de Zuigers of Polypus- agtigc figuuren te

voorfchyn komen tot het zoeken van Voed-

„ zei, of zig intrekken en verfchuilen totont*

,,
wykinge van ’c gevaar.”

De vergroute Afbeelding ,
welke hy van

deeze Polypen en derzelver Holletjes geeft,

vertoont haare echte en zonderlinge Gellalte ,

hebbende ieder Klaauwtje of Arm derzelven

wederzyds ryën van korte Vezeltjes, die naar

het Dons gelyken van fommige Zaaden der

Plantgewasfen. ’t Getal der Armen, die zy

hebben ,
is agc- ™^^nt hy ’t Zaad van

deeze Polypen , i.i de Buisjes , te hebben waar-

genomen.

De Heer Pallas getuigt, dat de zelfflan-

di^h'eid van dit Zee - Gewas , van binnen , Kraak-

beenig ,
witagtig en zeer poreus zy ^ de Op-

pervlakte ,
van buiten , uit den graauwen

roodagtig bleek ,
in frisfche Exemplaaren. Ten

opzigt van de Polypen merkt hy aan, dat de-

zelven zo vadzig zyn, dat zy, in een Geeflig

Vogt gedaan ,
meestal uitgeflrekt fterven :

Bb 5 doch

I. DïEt. XVII. STUK,



394 Beschryving van

VI. doch dit fchynt, volgens den Heer Ellisj

LxTiIV
zelfs in de Polypen der K.o*

Hoofd- " van Leven of bewee»

STUK. ging zyn *•

K-viahhige, Hief ksR gsvoeglyk dat Zee -Gewas uit

* Zie i^yne Verzameling , worden i’huis gebragt,
biad 2;. 44

. ggfj gedeelte in F/g 3 . vertoond

agS."" wordt. Ik noem hetzelve Sponsi^tige Mcyo-
Aicy^nick dewyl het als een midoei- Soort fchynt te

cxxyni. zyn tusfchen de Alcyoniën en Sponfen. L ok

heeft het met de Bloemdruagende Üpoiis van

Pali.as, welke door Li nn.at os tot de

Tweede Soort van dit Ceflagt betrokken

is (*) , veel overeenkomst. Het is unge-

fteeld, en beftaat uit zekere Lappen, die zig

Takkig uitfpreiden ,
zynde van buiten met

eene Kafagtige Wolligheid bezet, welke zig

als kleine LlommetjÈs vertoont. De Kleur is

geelagtig graauw. De gchoele Geftalte van

dit Gewas zweemt veel naar die van een

Bloemkool, waar by de Heer Pallas ook

het zyne vergelykt. Het is een Handbreed

hoog en byna eens zo veel uitgefpreid. Het

zync kwam uit Indie , en van daar zal ook

het myne, waarfchynlyk, afkomltig zyn. .

Gelepelde. Nog een woord , van de op de Kwabbige

Alcyonie, door deezen Heer, uit R ompiii os

aangchaalde Tethya of Mamraetjes , ’t welk

beter Gerepelde zou gezegd zyn. Hier heeft

die

(; Spongta floiibunda. PALI,. ^oSpi, 234,
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die Autbeur een byzonder Hoofddeel van
, ^

VL

^e-rgendedathet VleefchugtigeUitwasfen ^-y^JLxXlIÏ.

Vleefchkleurig rood, van eene taaije Zenuw- aoo?D.

agtige zelfflandighdd en 'erfcWltaiJe

daante : fomraigen als een (luk ''leefch , me.

veele kerven en rimpels; fommigen Vingerag-

tig of als getepeld , vraar van zy den naam

hebben. Men vindtze vast zitten aan zo>.a.

nige Klippen , die geduurig met Zeewater be-

dekt zyn. Van binnen beiiaan

Aderagtige Pypen , met \\ ater gevuld; van

buiten zyn zy Slymerig in ’t aantallen : dan

beweegen zy zig een weinig, en verwekken tn

de Hand eenige jeukt ,
wanneer menze met

geweld van de Klippen wil fcheuren- Hy

hadc ’er open gefoeeden, die vanbinnen bleek

rood waren , als Vleefch , en daarna bewoo-

een zy zig nog eenigen ty 1. In de 'Zon ge-

Logd, zegt hy, krimpen^ zeer famen. en

worden zo bard als Leder ( ).

jjjer ook fpreeken van de Asbest- Asbest-

JLTlcyonie (t), welke in de Natuurkm.^"^^'"'

diRC
van'BoccoNE, reeds by

de honderd jaar geleeden , in een Brief van

dien Autheur aan den vermaarden R e d i ,
om-

, , Jlariliitkamert bhdz, 4Ö. XXXIX, HooFdft.

mALonium Asbeftinum, Tall. Zo>sp6. N. lOo. p.

3Al Alotonium Stapofam petforarum lubmrn. aocc. 0*.

rtl. Galt. Epist. XXIV. iron boM- P- ^7U Porus Spongoi-

des Atnerieana. PKi'l V. T, as.

J, DEFX. XVII. STUa,

”\



VI,

Afpeel
LXXIiI,
hoofd-
ÏTIJK.

Ashest.

apige.

395 BesCHRYVInG van

ftandig befchreeven is , met een zeer goede

Arbeekiing. Linnfeiis zal waarfcbynlyk

daar van gezweegen hebben
,
om dat het hem

niet voorgenomen was. Ik heb *er een Stuk

van , ’c welk een Vinger lang is 1 en aan ’t

End platagti? ,
meer dan ccn half Duim breed.

Het andere End
,
daar dit Zee -Gewas is af-

gebroken , is ronder , en vertoont de Roos-

kleurige inwendige zelfftandigheid, die geheel

verfehillenJe is van de uitwendige Vezelagti-

ge , waar in hy zekere glinllerende deeltjes

waarnam , welke thans den naara geeven aan

deeze Alcyonie (*}. Ik neem waar , dat in

dc Roozekleurige zelfllandigheid maar weini-

ge van die Vezeltjes of Pylijes zyn , uit wel-

ken de Schorsagtigc byna geheel befliaat, en

welken ik ook vind in de gedagte Sponsagti-

tige Alcyonie. .k geloof dat het fchietingen

zyn van eene Salpeteragtige natuur. Boc-
co-

rt) De Heet Pal LAS heeA dien naam geliruikr, doch

zyn Ed. fchynt lioccoNF. niet wel hegreepen te hebhen,

aangaande de zitplaats van die Spkala Claciatia ,
welke

tsaar Vezeliies van Asbest gelyken , of hy hecht een onge-

woone betekenis aan ’t woord Alburnum ,
wanneer hy zegt

,

Alhurnum BoCCONE dicit afe roftunt, ai txttrni

tia diverfum. Alhurnum, immers, betékent het Spint of bui-

teiifte van ’t Hout , dat van zyne witagtïghe'd <hO‘> naanj

heeft; weslialvc ook de volgende Soort, door hem getyteid

Alcfnium Atlurr.am ,
die van binnen geheel wit is

, d-Jot

Boddaert Zee - Spint geheten wordt, Hoe kan dan het

Spint hier R-oozc-kleurig genoemd worden?
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CON’E vondt aan deeze Pyltjes, door naauw
^

keurige
befchouwing , een menigte van zeer lxxiiI.

kleine doorfchynende Bolletjes. De Opper ^oofd-

vlakte is roodagtig wit , en bezet met een

menigte van Kuiltjes , waar in zig iets Ster-^/,;"/

agtigs vertoont. By Texel was deeze Soort,

volgens B o c c o N E , op het Zand gevonden

,

niettegenftaande men weet ,
dat zy niet dan

inde VVescindiën groeit. De Heer Pallas
fchynt zig derhalve te verbeelden ,

dat zoda-

n'ge Westindifche Produkten wel eens op onze

Stranden aanfpoelen ; ’t welk men van fom-

ruige dryvende dingen zou mogen gelooven

;

doch zy kunnen 'er ook by toevallen van

Schipbreuk of anders op geraakt zyn.

In het Kabinet van zyne Doorluchtigne
^

spint-

Hoogheid bevondc zig een andere Soort

,

‘icyonie.

welke door den Heer Pallas genoemd
,

wordt Alcyonium Jlburmm ^ dat is Spint-Ab'

rvome Daar de voorgaande dikwils enkcld,

clLh‘ Ibmtyds ook by vecle Takken groeit,

beftaat deeze als uit een geheele bosfehagie

van Stammetjes, op ’t hoogfte een Pink dik,

en omtrent een half Voet hoog , ten deele

regtopftaande ,
ten deele neêrgeboogen

, loo-

pende ieder in een foort van Kelk of Buisje

uit. De zelfttandigheid is weeker en broo-

fcher dan Kurk ,
van binnen roet overlangfe

holligheden ,
en één Cylmdrifch Kanaal in ’t

midden ,
dat zig door den Stam en alle de

Tak-

I. DKEt, XVII, STUK.
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Afieel.
LXXllI.
Hoopd*
STUK.

pj'pagtige.

VI.
^tc)onii

Schlos/eri,

Vkefch

.

agtige.

Takten ,
tot aan de Enden toe

,
uitfpreidt.

Het komt uit de Indifche Zee.

Ptrgelyke gaapende Enden neemt men in

fominigc Takken waar
, van zeker Oostindifch

Zee -Gewas, door Rumphios befchreeven,

hecwelke aan de Zuidzyde van Amboina voor»

komt

,

aldaar Hmlapia genaamd. Die Autheup

telt hetzelve onder de Bastaard - Accarbaaren

;

alzo het wel dik van Takken en groot van

Gewas is, maar gantfeh Spongieus ,
des men

het met een Mes kan doorfnyden
;

ja gedroogd

zynde zo broufcfa , dat men het naauwlyks kan

behandelen, zonder dat het breekt. Van bui-

ten is het met een roode Huid bekleed ,
die

*er ligt afgaat , van binnen doorgaans graauw
,

en op de Enden heeft het kleine afvallende

Bolletjes ,
dat de Eytjes zullen zyn der Poly-

pen. Het groeit in de openbaare Zee, wor-

dende op zestien Vademen diepte met de

Bobbers opgehaald (*').

(6) Alcyonie , dis rondagtig is en Flokkigi

' heh-

(F) ^rnh, SCruidèm VI. D. bladz* a22 . Naar dit Gewas

fchynt die Zee - lïoom
, waar van de Heet PoNTOPPin-INS,

uit de Zee van Noorwegen, een Twyg gcktccgen iiadt, van

7 Duimen over ’t kruis
,
of aan de cene zyde

,
dik ,

le gely»

ken. Dezelve was van binnen voos, wit en hadt van buiten

een VJeefchkleuage Schots, Zie Nat, Hitt, van Ktorv), i,

D. bl. 273.

(6 ) ,/lkymtam fubrotundum Stupofuni ,
Stellis radio pettu.

fis, Syst, Nat, XIl S C H LOSS. Phn, 'TranfaSi, Vol, XLlX.

p. 4SI. 'r. 14. B o R L A C. CornuS, 254* 25* f, 1,2, Al»

j.yoniuin Schlosferi PalL. Zoiiph, 208, Schlosfets ZCS-

Schuina, Lpt der PUr.td, bladz. 440,
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yhhende Sterren met doorboorde Straa-

len.

vr.
Afdeei-
LXXIII,
Hooïd-

Dcwyl deeze A’cyonie Korsragtig om ver- stuk.

fcheide Zee-Plunten , en op VVierblaadjes

leggende gevonden is, zo moet Linn^us'*^*’^'*

zig vergist nebben
, met haar rondagdg te

noemen. Ten anderen is ook de benaaming

van Vlokkig of Vtzelagtig CStupoJum) hier

niec ei{»en ; dewyl dezelve zig door haare

Vleefchagcigheid van anderen onderfcheidt. Hy

noemtze, in navolging van Pallas, Schlos-

fers Jlcyotiie, om dat wylen de beroemde Ge-
'

neeshecr Albertus Schlosser, die een

fchoon Kabinet van Natuurlyke Zaaken ver-

zameld hadt, dit Zee -Gewas allereerst ont-

dekt heeft, geevende de Afbeelding van het-

zelve, in de Verhandelingen der Koninglyke

Sociëteit van Londen, op ’t jaar 1736, met

keurlyke Afbeeldingen ,
aan ’t licht.

*t Geval heeft , gelyk meermaalen , een

groot aandeel in deeze Ontdekking. De Dok-

ter hadt Visfehers gehuurd , om in een Ha-

ven (*) 5 kleine Engelfche

Ko-

\

/j piLLAS » dat SCHiiOSSER dit Zee - Gewas

in de Haven van Falmouth gevonden heeft, in de Ttanfac.

tien vind ik den «aam det Haven niet, maat by de Afbeel-

ding ftant ,
dat hetzelve gevonden is in Zee, by Kaap te.

zatd. De ^Haven van Falmouth , gemeenlyk Vaalmnijen ge.

naaind ,
legt niet vet van deez* Kaap , aan de Kust van

Cotnwall.

I, DEEI.. XVII. ^XOK.

V



4CO Beschryving van

VI.

i\‘DEEL

HoueD"
*TUK.

t^Ifefch

Koraal of CuralUum nostrof van Ray op te

haaien .
ten einde hy dit verfch met het Mi-

kroskoop zou kunnen onderzoeken. In plaats

van dien krecgen zy eerst een zonderlinge

Vleefchigu zelfltandigheid
, zittende om den

Stam van een oude rondfteelige Zee* Plant, die

Botten heeft . byna als de Vrugtknoppen der

Boomcn C)-
hardagtig, meer dan

een Duim dik, ligt bruin of Afchgraauw van

Kleur, hebbende haar geheele Oppervlakte

bedekt met glinftcrend Goudgeele Steragtige

Lighaamen. Hy dagt ,
dat ’er Polypen in huis*

vestten en deedt het Gewas in een Pu ls met

Zee 'Water j
doch zy kwamen niet te voor*

fctiyn , en vervolgens bedoor zyn Ed. , door

nader W aarneemingen met het Mikroskoop, dat

ieder Ster een byzonder Dier was, van eene

zeldzaame (hufluur,

,, Elke Ster (zegt hy) is famengefteld uit

,,
veele dunne holle Straalen , van eene Peer*

„ agtige fi.;uur ,
van vyf tot twaalf of meer

„ in getal, die allen, aanliaare fmaUle Enden,

„ vereenigd zyn. Ieder Straal is aan ’t End,

„ dat verst van het middelpunt af is, breed,

„ en een weinig verhevenroni in ’t midden van

„ dit breedfte gedeelte. Terwyl het Dier

„ leeft , vertoont zig een klein rond Gaatje

,

„ dat zig dikwils fameutrekc en opent. Alle

„ de

{*) Fucus teres frutescens, Gerininibus Atborutn Gsmtnas

fruflireras lefccentibus* £ L l«
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„ de Scraalen zyn van dit maakzel,

derzelver gemeene middelpunt j
door cene

” vereeniging van alle de kleine femenloopcn- Hoofd.

de Enden gevormd , is een Opening
5.

„ eene Cltkelfonde , ovaale of labgwerpige

Z fi-^uur , die een foort van opftaande Rand

Si heeft, als een Bakje, vrelke z'S»

,j het Dier leeft en zigin rust

,, groote vlugheid famentrekt en uitbuil

veele vctfchillendé trappen ;
hoewel ®

” ppri lange poos uitgebreid of famengetrokken

blVvenL. In geene vön deeze Hollighe.

” den ,
in de middelfte zo min als in de

Z kleineren ,
(welke laatften ik onderftel de

’’
Monden van het Dier te zyn,) kon ik, aan

de buitenkant, cenige Voelers of Klaauwen
’’ waarnecmen , maar ,

naauwkeurig daar in

kvkende ,
zag ik iets, dat naar zeer fyne

Vezeltjes geleek, zig op den bodem, aan de

” AÜr°d?'^ScuSa?^welken hy van deeze

Vleezige zelf ftandigheid verzameld hadt, ver^

gelykende j
bevondc Doktor Sch losser,

dat de glinderende Sterren , op derzelver Op-

pervlakte ,
in grootte en Kleur zo wel als in

rteftalte
ongemeen verfchilden , doch dat hec

maakzelvan de Bladeragtige Straalen ,
als ook

'

derzelver
Mondjes, en de beweeging

''

j in allen volmaakt eveneens ware^

Veelen van deeze Lighaaraen hadt hy zo dik

en groot gevonden ,
dat zy geleeken naar de

^ Cc groo.

ï DSEL, XVU. SïVK.
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VI» groote getakte Madrepore ; inzonderheid,

LXXHL meest den Stam en Takken

HüOfD* bedekkende en influitende vondt van gedagte,
STUK. iiyve Takkige Fucus.

Uq Heer Elus, deeze Vleezige zelfltan-

digheid met het Mikroskoop onderzoekende
,

bevondt , zo hy aanmerkt
, ,, dat alle de tus-

„ fchenruimten der Sterren gevuld waren met

„ Eijertjes van verfcheiderley grootte, ieder

„ met zyn ééne End hangende aan een zeer

I

„ fyn Haairagtig Vezeltje. De kleinfte Eyc-

,, jes zyn Klootrond ; doch zy veranderen,

„ naar dat zy voortgroeijen , in eene ovaale

„ figuur , waar door zy de geftaltc aannee-

,, men van een der Straalen van de Ster”, Ook
meende zyn Ed. in Baat te zyn

, om aan te

toonen
,
dat ieder Straal van de Ster een Dier

op zig zelf ware (*) : doch de Heer Pal-
LAs oordeelt, ,, dat hier nog meer dan in

,, eenige andere Dierplant blykc, hoe de ge-

,, heele Korst een onafgebrokene Struéluur is,

,, waar van de Bloemetjes de Werktuigen zyn

,

„ gelyk de Pennen aan de Zee -Sterren of

„ .Zee - Appelen , maar tot een verfchillend

„ en minder edel gebruik gefchikt’ (f}.
Voorts verbeeldt zyn £d. zig , dat twee

Soorten van Alcyonie , door Borlace in

deszelfs Natuarlyke Historie van Cornwall,

af-

(») PM. TranfaS, VOL. XLIX. P» 45».

(tl ZoSph, p. 3JS.



DE AlcYONICN. 403

afgebeelJ en befchreeven
, de eene groen zyn-

de, de andere Omber - Kleur, beiden met geele

Sterren , als ook twee AlcyoniSn van L i n-

NiEus, die aan de Kust van Noorwegen ge-

vonden zyn , de eene rood
, de andere Lilag-

tig . met Sterretjes naar die der Madreporen

zweemende , wel behooren mogten tot deeze

Soort. Van de laaifte echter is dit niet waar-
fcliynlyk ; maar de Afbeelding van Ronde*
LETics, onder den naam van \Jva marina^

fchync naar dit Zee Gewas te gelyken.

De Heer Bod ha er

t

merkt hier omtrent
aan , als of de Sterren , op deeze Alcyonie

,

niet, gelyk Pal las zegt, verfpreid, maar
in regelmaatige orde geplaatst waren , en wil
zulks uit het nevensgaande Strookje , dat de
Heer Pallas, zo wel als zyn l£d., gezien

hadt, bewyzen (*); vertoonende ook zodanig

een Strookje in Plaat , als ware hetzelve van

de Alcyonie, aan den Tak, afgefneeden: doch
uit de Verhandelingen der Koninglyke Sociëteit

blykt ,
d-it de Afbeelding B een Stukje is van

't Blad van gewoone Wier of Zee * Gras (^1-
ga') ,

met vier zodanige Sterretjes daar op*
welke dus niet wel anders dan op eene ry kon-
den geplaatst zyn , terwyl zy zig op het ei-

gentlyke Zee Gewas , aan de Takkige Zee-
Plant (fucw,; zeer duidelyk ah FloscuK fparji
of verfpieide Blommetjes vertoonen.

(7) Al-

c*) Lyn der Plantiierm, blaa*. 4ti. Aantektnins.

Cc 2
I» Osei,, XYU, Stwk,

VI.
’

ArnijELi
LXXIII.
Hoofd*
STUK.

f'ke/ei.

agti^e.
.



VI.
Apdëel.
LX X 111.

Hoofd-
$t:uk.

vu.

Jj'jneurium,

Zec-Oian-

je Appel.

Plaat

CXXXIII.
F>s, 4»
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(7)
Alcyonie, dis bolrond, Fszelig ,

gssl «n

Ifratilg ü.

De Heer L 1 n n pe u s hadt dit flag van Alcyo*

niën niet gezien , doch zyn Ed. kon de Keii-

merkeQ overgenomen hebben van den Heer

Pal LAS, die hetzelve noemt eenAlcyonie,

welke Klootrond is en hoog geel, van buiten

door Sterren Wrattig ,
van binnen met P>ee-

nige Vezelen bondelswyze gcllraald. Hy geeft

het den Soortnaam van Alcyonmm Aurantium,

dat zo veel zegt , als Zee - Oranje - Appel- n-

ze Ridder geeft ’er den duisteren bynaam van

Lyncurium aan ; waar van de reden kan zyn

,

het denkbeeld of dergelyke Lighaamen ook het

Origineel mogten zyn van de Lyncuriuni ,
Lapis

Lynch of Los • Steen , en of dus de Steen van

Bononie ook van deezen Zee* Oranje* Appel

afkomftig ware. Dan fchynt de benaaming van

Lyncurium niet zo vreemd of ver gezogt tezyn,

De aangehaalde Tethya Splmica van D o n a-

TI kan ik naauwlyks hier behoorende vinden;

ten minfte verfchilt dezelve aanmerkelyk van

de ronde Alcyonievan Marsigli, welke die

Autheur, half doorgefneeden ,
in Plaat gebragc

heeft. Zodanig eenen Zee - Oranje - Appel be*

zittende, wordt dezelve hier ,
in 4 , op

L

( 7 )
glololUm fibrofum flavum Vertucofum. t-

Marsii.. Mar. S 2. T. U- f* 7*. 73- Tethya Sphxr.ca*

noN AT. Mar. 60 . T. lo. Mcyonium Aataatium. Pai.i~

^c(ipk, zio, tyii dtr bladz. 4+3.
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Plaat CXXXIII , door my in Afbeelding VI.

naauwkeurig en in natuurlyke groote vertoond. ^
Men ziet er in^ hoe de Vezclagtige BondelsHooFo-
eenigermaate Straalswyze van het midden
f>reiden

, gccvende wederom kleine Vezeltj es

naar den Omtrek uit
, die in de Schors verdwy-

nem, waar in ik de kleine Gaatjes niet vind,
die Mar SIC LI daar in vertoont, noch de
Wrattigheid van buiten, gelyk Donati dee-
ze Alcyonie voorftelt, maar myne Zee- Oran-

je* Appel is evenwel van buiten ruuw. Mis»

fchien heeft hy de buitenfte Wrattige Schors,

door afilyting, verlooren (*). De Vezels van

binnen zyn niet Beenig, gelyk de Heer P a l-

las wil, maar harder dan Kurk en Houtig of
liever Schorsagcig op ’t gevoel. Mooglyk zal

daar omtrent een aanmerkelyk verrchil plaats

hebben in verfchillende Zee- Oranje- Appelen.

M A R s I G L I zegt van zyn ronde Alcyonie

;

dat de inwendige zelfllandigheid een faraenhoo-

piDg van Naalden is , Afchgraauw wit van

Kleur, zig verdeeleude in veele andere kleine

Naaldjes ,
welke de Hand prikkelen

, als men
ze behandelt. Zy gelyken veel naar de Veze-

len van Pluim -Aluin. De Huid, door ‘t Mi-
kroskoop gezien, is vol van Steragtige Poren.

Door

() !k heb een Vetfteend of Steenig Stuk
, dat in geftalte,

grootte en knobbeligheid ,
zeer naar dit Zee. Gewas gelykt;

doch ik durf het niet vastftdien , daaj tgj (g behoca

ven.

Cc 3
l. DZFX. XVII. STUS,
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Door Destillatie
, in de Retort , kwamen , vaa

24 Oneen , 17 Oneen V'ogts over ,
’t welk 30

Greinen vlug Alkalyn Zout uitleverde. Hec

overblyfzel gaf 20 Greinen Zout , van eene

Aardagtige Smaak en zonder Reuk ;
waar door

het afko kzel van Malva • bloemen fchoon

Smaragd •
groen ,

en Geesi van Salpeter, daar

by gemengd zynde , in het rlyk Robyn- rood

veranderd werdt. In ’t Vogt, dat de Kleur

van Honig hadt , ontftondt een fterkc op*

bruifching met Rook , door den Geest van

Salpeter , en eene Precipitatie door de Olie

van Wynfteen.

D <
' N A 1 1 verbeeldt zig ,

dat zyne Tethya

Sphcerica natuurlyk los cn vrv in de Zee zwer-

ve, tot dat zy eindelyk ergens vast raakt, en

dus een Dierplant wordt. P i. a n c u s Ipreekt

hem hier in tegen , beweerende , dat deeze

Zee- Oranje- Appel natuurlyk ergens aan vast

is ,
en dan door ’t geweld der Buaren los ge.

rukt wordt , om in de Zee te dryven, wor-

dende vervolgens op den Oever gefraeeten.

Dit is dan ook het denkbeeld van LinNjeus.
Zy komen zo wel van de Kaap

, als uit de

Aliddellandfche Zee. Ik heb ’er één, waar-

fchynlyk uit Oostindie , die wat langwerpig

rond is en geheel; roet twee kleine Gaatjes,

van grootte als een Vuist. Deeze is aan ’t

eene End een weinig plat ,
’t welk roooglyk de

plaats der aanhechting zal zyn geweest.

Cs; Al-
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(8) Alcyonie , He Klootrondagtig , fappig is

en groen.

Kruidkundige Autheuren hebben die Zee» STUK.
Gewas voorgefteld onder den naam van Zee» vnr.

Beurs
^ om dat het van eene rondagtige

is en van binnen hol
, hebbende de grootte van zee-Beurs.

een middelmaatigen Appel : des men het ook
Wier~u4ppel by die van Montpelliers genoemd
vindt, en Imperati tytelt het Groene Zee-
Wier Oranje Appel. Het fchynt de Zee - Oranje
van Marsigli te zyn, die dit Gewas aan»
merkt als tot het Zee-Ruy (Fucus) behooren*
de, van Klieren gevórmd en in ’t midden hol,
om Water in te neemen en weder uit te laaten.
Met eenige Vezelen zitten zy aan fommige
Lighaamen vast, gelyk die Graaf 'er één op
een Schulp gegroeid vertoont , zynde Kloot -

rond. Hy hadt in zyn Kabinet zodanige

Oranje - Appelen , met Katoen opgevuld eh
gedroogd, van vier en een half Duim raiddel-

lyn, welke, vol Zee - Water en verfch zynde
ieder byna anderhalf Pond, Marfiliaanf^h

a vormde,

niet

(8J AlcymtPB fubglobofum pulpofum viride. Syfl. jy«
xn. Algz Pomum Monfpelieafium. U a u H. Hht. iii. n. ,

'

Buiia iiiarina, BAUH, W». 308, Burïa marina. R.a t

83. -Angl. 31, Aicyonium Bmla, P41.
loendiftel. Lytt der Platetd, bl. 4S7.

Cc 4
r. deee. XVII. stujs.
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niet meer dikte dan een agcfte Duims , zyüde

't overige een volflagen holligheid, van buiten

' donker groen , van binnen blaauwagtiger Onder

’t doorknipp^n met een Schaar , bel'peurde hy

^eene. beweeging door dit geheele Lighaam ,

even als of het bezield ware , zo hy zelf zegt. \

Vervolgens wordt door hem waargenomen
,

dat de Sagrynagtigheid der uitwendige Opper-

vlakte ontftaat uit een menigte vap Klieren,

die de zelfllandigheid famenftellen , en door

de holte loopen Vezelen ,
welke vol Water

zynde naar Zilverdraad gelyken. Deeze oor-

deelt hy te dienen tot oiiderfteuning van de

Wanden dier Zee - Beurs , welke verfch zynde

een taanielyk ftevigen Bal maakt , doch door

’c verwelken flap wordt.

Menigvuldig hadt de Heer Pallas dit Zee-

Gewas op den Oever van Susfex , de Kust van

Engeland , aan ’t Kanaal , in de Maand Fe-

bruary gevonden. Het heeft ,
zegt hy

, een

fcheeve Plooy, welke aanleiding tot den naam

van Zee -beurs fchynt gegeven te hebben.

Dit begrypt de Heer boDnAKRT niet, zo

min als ik verftaan kan , lioe dit Zee Gewas

zo groote overeenkomst met den Meloeni

Diftel heeft, om aan hetzelve liever daar van

den naam toe te eigenen.

C9) AF

(^.) spper^oit uri niouvenicnt dans toutes les parties
^

®ijimc s’i.l étoit animc. fiisté Co*
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1(9)
AIcyonie , die rondagtig j ’ Afdeïu
geel en effen is. LX XIII*

Hoofd-

Deeze Soort fchynt heteertte ^/cyowiawJ van stuk.

Dioscorides, waar v^n hier voor gefprokep

js ,
te zyn. D o n a t r ftelt hetzelve voor ,cydomxm.

onder den naam van Tethya, die Klootrond is,
,

met eene Oppervlakte uit half-J^lo‘>^^°^^ 37°*

beis beftaande. By S e b a komt ’er een Atbeel'

ding van voor, welke een Eyvormige geftalce

heeft. Blancos befchryfe hec, en geeft ’er

een Afbeelding van , onder den naani van

floode ,
pappige AIcyonie, die gemeenlyk Kegel-

vormig is (=''). Het wordt van den Lieer P al-

L A s Aloyonium Cotoneum geheten ,
om dat het

zig als een Bal van Katoen vertoont, en deezien

naam zoude onze Ridder beter gedaan te heb-

ben te behouden , dan denzelven in dien van

Cydonium, dat is Kwee- Appel, te veranderen,

Het behoort tot de genen , die men Zee-Ballen

poemt. Een andere Soort van Zee- Ballen

fchynt het te zyn» daar Kle in de Afbeelding

van geeft , en dezelven, onder den naam van

Pt.

(9)
rubrotiindum

, Sppngiofum , flavura larve. Syst.

nat. Xll.. Vespetura marinum, Ru m ph. Amb VI. p. 159.

Alcyonium primum. Do n at. Mar. 56, t. 9. S e». Kab.

III. T. 99- f* 4. Alcyonium Cptoneum. Pali.. ZoiSph. in.

Lyst der PlOKtd. bladz. 44S.
^

'

'(»; FLANC. de Cmthis. Ed. II. App. p. iij. c, 18.

N. 1 , a. Tab. 10. Cg. B "t».

Cc j

/ I. Deel. XVII. Stve,



410 BESCHryVING van
VI. Pila Marifue uit de Middellandfche Zee , Briefs-

Lxffi'
befchryft (;.

Hoofd- ’t Zyn papagtig weqke Lighaamen , die met
stuk. een Punt of End vast zitten aan de Klippen,
^se.JBai, van buiten geel, van binnen Bloedrood, met

witte Vezelen of Draaden
, en niet onaange-

naam van Reuk, volgens Plancus. Dus
komen zy in ’t midden van den Winter voor

,

maar in ’t begin van ’t Voorjaar, afgerukt

van hunne zitplaatfen
, veranderen zy in

Spongieuze Klompen , als van Kurk , vol

Gaatjes, die op ’t Water dryven , en van

binnen naar Puimfteen gelyken, hebbende dan
een Bokken - Stank. Men vindt ze dus in de
Middellandfche Zee

,

en aan de Kaap der
Goede Hope, dikwils als een Kaatsbal, maar
fomtyds ook wel anderhalf Voet dik.

Rumphiüs geeft aan een dergelyk Zee-
Gewas ,

dat men in de Indifche Zee vindt

de grootte van een Kinderen Hoofd, en den

naam van Zee Wespen- Nest

\

2o, om dat zy

naar zulk een Nest eenigermaate gelyken, als

dat zy een brandige eigenfehap hebben, die

het aanraaken , wanneer zy verfch in de Zee
voorkomen

, gevaarlyk maakt. Zelfs geeven
de Maleijers

, om «die reden
,

’er den naam
van Roema niri ^ dat is Zee -Wespen, aan.

Men vindtze zelden ; want zy zitten wat

in Zee , op Potfeherven , Steenen en

brok-

(*) Ai fintm iescript-^Tuiul. Gedani, 1731.



BE ALCYONICN. 411

brokken van Kraalfteenen vast (*) » zo hy VI.

getuigt, befchiyvende dezelven dus. lXXUU
,1 Zy gelyken naar een vuüen Zee -Steen, hoofd*

„ hebbende van buiten veele Gaatjes ,
met stuk.

„ fchcrpe en wat Stekelige kanten, uit welken

„ men eenige Slymerigheid ziet opborrelen

,

„ welke ook den geheelen Bal bekleedt, mee

,, zodanig eene beweeging , als of er eenig

„ Leven in ware. Deeze Slym iemand op

„ de Huid komende of de Bal zelf aangeraakt

„ wordende met de bloote Hand . ontftaat daar

„ uit een geweldige Jeukt, niet alleen, gelyk

„ door het aanraaken der Zee - Kwallen
,
maar

„ fomtyds wordt ’er het Lid zodanig van aan-

„ gedaan, dat men ’er in eenige Dagen geen

„ gebruik van kan maaken. Wanneer het een

„ vreesagtig Menfch onder Water beet krygt,

„ iwant het heeft eene aankleevende eigen-

„ fchap,) dan verfchrikt by zodanig, dat hy

„ gevaar loopt van te verdrinken. Door den

Regen ,
evenwel , of door middel van verfch

*’
Water, die Slym daar uit gefpoeld zynde,

,,
kan men deeze Zee • Ballen veilig aanraaken.

,,
Ook fmelt , waraieer zy in de open Lugt

« leg.

(*) Dat zy doorgaan, op Takken van Koraalen zoude»

fioeijen
(Ramis pas/im CoralUorum inn^ictnlia)

,

gelyk de

Heet PALtAS uit R u m p h i u s aantekent
, vind ik by

dien Auiheut niet. Dezelve zegt, dat zy vast zitten op

phtte Stukken en fchetven van Kraalfteenen
, welke hun voor

Stoelen dienen.

I. DEEL. XVII. STU».
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èC

VI.
AFDEEf.. ” in ’c kort weg, en het

^
®

, harde SpongieHoofü- ,, Itaan , welke mp» ,ro., . p .

^ ”

„ ^handelen".
““ “'«*‘'roomd kad

X-
•^/i^yoKiufa

Zse-Vyg,
Alc5,onie, die fcheef Eyrondagtig, pap-

pg IS en Loodkleurig.
^ ^ ^

Dit Zee -Gewas komt, in de Middelland-
icie Zee, gemeenlyk van cene Vygagtige
flalte voor

, volgens de aanmerking en be-
ciryving van Marsigli; en daar van
>ee t bet, by ruioNFÉTTi, den naain

pVra?*
Knobbelige Alcyonie van I m-

gedaante heeft van eenVyg. Wy gaoven -er, derhalve, „ot dennam van Zee-ryg aan; fchoo, het
Kmbb,g voorkomt als de Long, en daarom,
y Rokdeletiüs, den naam van Zee^

Longy of van de tweede Soort van Zee-Long*
voert. Bauhinüs hadt hetzelve, onder de’
Planten , voorgefteld by den naam van Knob.
heiige Alcyonie.

Men vindeze , volgens den Graaf, in ge-

daan*

(lo) Aleytnmnt obovatum pulpofiiin livens f. Syst^ Nut,
• Aicyoniiim tuberofam* Rauh. Hin. III* p. 817. Pul-
™»rinus alter. R a J. Attgl, 31, Ficus. Mars. jl/ar. 87.

• ' * f. 79. AIcyonium Pulmonis inftat lobamtn, E l l.
ora . 82. T. 17 j ;j. AIcyonium Ficus. PALLi Z^Snf,

209, Zee - Vyg, Cyst der Plantd. bladz. 444,

(
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daante en grootte van de gemelde Vrugc
,

VI.

aan de Klippen gehecht
, zonder Wortel. Zy

heeft de Kleur van Tabak, inwendig watHooFD-*

donkerer , en de zelfftaudigheid kon hy niet stuk.

beter dan by dié van drooge Galnooten ver-^«*rj£.

gelyken. Door een Mikroskoop vertoonde

zig de uitwendige Oppervlakte vol Foren o£

kleine Gaatjes, en het binnenfte als uit Hol-

letjes of Celletjes bellaande, gelyk in een

Honigraat. „ De Vyg heeft haar hovende

,, gedeelte een weinig plat, met een Gat ia

„ ’t midden ,
even als in zekere Sponfen ,

„ hét welk , naar alle waarfchynlykheid ,
een

„ beurtlingfe inkrimping en vcrwyding (Syftole

„ et Diajiole') moet veroirzaaken , als zy uit

,, de Zee komen ; gelyk men dit in de kleine

„ Gaatjes der Sponfen , wanneer dezelven

„ met Water gevuld zyn , waarneemt. Zy

komen voor , op de plaacfen waar men Ko-

raal vifcht ,
aan de Kust van Barbarie.”

^'oe Heer Ellis leidt de reden der benaa-

minge van Zee-Vyg, welke dit Schcpzel on-

der de Engelfche Visfehers heeft
, niet van de

Geftalte , maar van de langwerpige geele

Deeltjes af , naar het Zaad der Vygen gelyken-

de ,
waar mede men de zelfHandigheid deezer

Zee- Gewasfen , aan de Engelfche Kusten,

opgevuld vindt. Zulks komt ook beter met

zyne Afbeelding overeen
, naar welke die van

den Heer B o D D A E R T , volgens eene verfche

Zes
ï, DEEÏ.. XVII. STUK.



4^4 ^®sch^yving v^ah

ArMEL
^’y Heer Juliaans gete-

LXXIli. J^end (*) ,
zo volmaakc gelykt , dat men zig

Hoofd- verwon :leren moet. Ellis zegt dat dit voort-
stük. bren.Hzel der Zee donker Olyfkleurig is , van
^«ryj.eene Vleezigezelfftandigheid, welke, als het

geopend wordt , een zeer onaangenaame Reuk
uitgeefc. Dan vondt hy , door het Mikros-
koop

, hoe dezelve faeltond uit een menigte
van geelagtige Zakjee

, die van het midden
zig naar den Ümtrek uitftrekten

, hebbende in

de Oppervlakte aan ’t End een Sterretje mee
zes Straalen

, naar een Polypus gelykende.
Door ’t midden van deeze Zakjes liep een
Buisje, Zy -waren geelagcig en vol van een
helder Lymerig Vogt. By een naauwkeurig
onderzoek vondt hy in dit Buisje verfcheide
rcgelmaatige Lighaampjes, als Schulpjes, op
elkander geftapeld

; zonder te weeten of de-
zelven het Voedzel waren dan de Eijeren

van het Dier.

De Heer Pallas getuigt, deeze Zee-
Vyg nooit gezien te hebben: Linn.eus
wyst het zelfde met een Kruisje aan. Ik heb
m Liqueur een Zee Gewas

, ten minfte een
oortbrengzel der Zee

, het welke naauwlyks
iets anders fchynt te kunnen zyn. Dit komt
van onze Kusten.

CO Al.

f») Zie PI. XI. sg. 3, in het Aanhangfel behooieade tot
tle Irytt iet PUntditren,
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(ii) Alcyonie, die Lilagtig ü ^
vanveeUrïey VT.

gedaante.
L^IlV
Hoofd.

De Heer Doktor Baster, van de Alcyo^sTus.

niën fpreekende
, geeft ’er drie op, die zyn xr.

Ed. zegt altemaal als Lil in ’t aanraaken teoeUtZ^”

zyn, en te behooren tot eene zelfde Soort

offchoon fommigen effen , anderen getakt zyn )
Alcyonie»

en in gedaante zeer verfchillende. Hier uitexMv.
zou men de reden der Kenmerken kunnen op- *
maaken, indien deeze drie opregte Alcyoniën

waren, en van eene zelfde gefteldheid. Zyne
Derde, ondertusfehen , welke de eerfte is van

de drie , fchynt een Plantgewas, tot de Fu-
cus of Zee-Ruy behoqrende, te zyn. Dezelve
maakt een Blad uit , van agt of negen Voeten
lang , en ongevaar een half Voet breed, het
welke een Steel met Worteltjes heeft , en

fomtyds by Bosfen, fomtyds enkeld groeit,

volgens de Waarneemingen van den Heer
Reaomur. Zyne Vierde Alcyonie, die de
2ee-Long genoemd wordt , is waarfchynlyk

de naaftvoorgaande Soort. De Vyfde door
zyn Ed. de zagte Alcyonie genaamd, komt
alleen met deeze Soort overeen. Dezelve

vondc

( ii) AltymiuM polymoiphum gelatinoliim. Faan. Suec.

iiiii, Alcyonmm rainofum laoUe. E l l, CorM. 87. T.
f, D. B A S T E S. Nat, Uitfpann. I. D. T. 1. f, 5 . 5 g jj^

JU, T. 99. f. 4. Fiicus gelatinöfiis. Huns. Anil, 471, jj!

s«. Pal l. 2t»fh. 107, ijs* ilir PUnti, blada, 438,

I. I)FEL. XVII, Stuk,



VI.
Afdeel.
LXXIIU
Hoofd-
stuk.

Ulaitiit.

4.IÖ BESCIIK,YVljlG VAïJ

vondt hy niet veele kleine Polypen bezet, eri

vertoont in Afbeelding , hoe de inwendige

zelfftandigheid uit verfcheide kleine onregel-

maatige Celletjes beftaan ,
éven als dit ook

in de voorgaande Soort of Zee-Vyg, door

M A R s I G LI

,

is waargenomen.

De Heer E llis verzekert, dat de Engel-

fche Visfehers dit Zee Gewas Pyp - Wi&r of

Fodding Wier noemen. Hy zelf geeft het

den naam van Sea ragged Staf

,

en merkt

aan ,
dat men hetzelve aan de meeftè Lig*

haamen in de Zee, op de Kust van Kent, en

inzonderheid by ’c Eiland Sheppey , vindt

kleeven ; zo dat het een plaag is voor de

Visfehers, wier Netten ’er, even als in Haan-

de Wateren door de Flap, dikwils van ver*

flopt worden
,

’t welke hun in ’t visfehen

zeer belemmert. Overdwars doorgefneeden:

vondt zyn Ed. het vol kleine onregelmaatige

Vlakjes, die echter, volgens de Afbeelding,

raerkelyk van de Celletjes ,
zo even gemeld

,

fchynen te verfchillen. Deeze Lilagtige zelf-

llandigheid werdt door hem voor het Eijer-

nest of Schot van menigvuldige Soorten van

Schulpvisfcben gehouden.

Zyne Alcyonie is in lang zo Takkig niet,

als die van den Heer Baste u, cti ongelyk

minder dan dat gedroogde Exemplaar , by

Seba, hier aangehaald, met Zee- Fokjes op

de Enden der Takken. Hy vertoont het ook

geenszins in Bladerige Stammen groeijende»

ge-



i> Ë A L e y o rj 1 ë «v,

I

gelyk men Pallas begreepen heeft C*) »

maar met Gehakkelde Stammen

,

die of enkeld

7.yn, of Heesteragtig getakt, gelyk dat Exem- Hoofde
plaar , in Fig. i , op onze Plaat GXXXIV. stuk.

afgebeeld, ’t welk ik in Liqueur heb, waar

van alleen maar een gedeelte van den Stam , en

van de Takken
, in Afbeelding gebragc is, om

de Natuurlyke grootte te behouden. De Stam
,

van ’c zelve is byna een half Duim dik , en
geeft Knobbelige Takken uit , die iü kleiner

Takjes verdeeld zyn , welke ftomp en Knob-
belig eindigen. De Oppervlakte vertoont zig

als bezet met een menigte van Schubbetjes
j

Tepeltjes en Gaatjes, die ongemeen fyn zyn,
en met het bloote Oog naauwlyks te onder^

fcheiden.

Cl 2) Alcyonle
, van veekrley gedaante, met xtr,

ftompe uitpuilingen , die doorboord zyn.
Viaboli.

, , , TT GetepdJs
Een dergelyke was aan de Kust van Ysland Aicjonis.

gevonden, die de zelfftandigheid zagt hadt,

dis '

(*) lystér Pl^uiieren, hMz, 439. Dé Heet f 4 1 1. ^ ,
«gt. Aut Truncc.

, .uakn.
È L L I S

1

ü s. Niet alleen „u de Afbeelding van E 1. 1. , g
insar ook nit liet wooid&«««/«, blykt.dat het moet
Èyn, niet Bladérig. Liomofa Folia,, by voorbeeld, zyn, au
ieder bekend is, Gehakkelde Bladen,

(iz; AUyoniura polyinorphum
, ptotuberantüs ofatuGj per«

fotatis. Syif, Nat. XH, SEB. Kah. Hj X. 97 f « »

Dd
® '

I. Diex., xvh. ïtuk.'
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Afdeel
gedroogde Bovist, zynde

LXXIII.''^*^
buiten effen, van boven als met Vingers

Hoofd- uitpuilende ^ die kort , Itomp waren , en aan
stük,

’t End, als een Penne - Schaft , doorboord,
Gttepdde tot in bet midden van den Tak. Linn^eus

zegt ,
dat zy de helfc kleiner zyn dan in 't

Exemplaar van S e b a , en ik begryp niet
, om

wat reden zyn Ed. hier niet dat Zee - Gewas te

pas brengt, ’t welk Marsigli onder den
naam van Champignon de Mer befchryfc, waar
van de Heer P ai, las zyne Getepeldi Alcyo-^

nie (*; gemaakt heeft, als overtreffende alle

anderen in grootte van Tepeltjes. Hier hadt
zyn Ed. maar één Exemplaar , en wel in ’t

Kabinet van zyne Doorlugtigfte Hoogheid

,

onzen Erfftadhouder, van gezien.

De Graaf hadt nooit een Zee* Gewas ge*
vonden , ’c welk meer naar een Champignon
of Kampernoelje geleek, dan dit. Het werdc
op negentig Vademen Waters omftreeks de
Ccisjidagne

,
het welk een Klip is aan de Kust

van Provence, tusfehen Marfeille en Toulon,
*i'Ahyme daar de Afgrond * in de Middellandfche Zee ,

voor die Plaatfen, zynen aanvang neemt, op-
gehaald. De Geftalce kwam met die van een
Citroen taamelyk overeen

, zynde overal hob-

belig en met Tepelagtige uitpuilingen, aan ’t

end ingedrukt. Men bevondt het maar een

Le-

(V Alcyonium papillofiim, p. 350. MaRs. Jffar,

p, 86 . Tab, 15. 7(5 ^ Flmi. bladz, 434.
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Lederagtige Huid te zyn, geelagtig bruin vari

Kleur, van binnen ledig, en met een Lymag* tXMi*
tig Vogc bekleed. Het bevatte in de bollig- Hoofde

heid geen Water , verfchillende daar in van®'^”®*

andere AIcyoniën , en in ’t byzonder van de

Zee - Ballen , voorgemeld (*).

LXXIV. hoofdstuk.

Befchryving van 't Geflagt der Sponsen, (f

Sponsgewasfen , waar van fommigen Kloot-

rond j
andO'en Waaijeragtig plat

,
Buisagtig

hol ,
Gevingerd of in veele dunne Takjes ver-

deeld zyn, enz.

Geen algemeener bekende naam , dan die Naiat*

van Spongia , buiten twyfel afkomftig

van ’t Griekfche woord toroyy»? , dat men

Spongor uitfpreekt, en welke van het aantrek-

ken of indrinken der Vogtigheden afgeleid

wordt Ook is deeze benaaming in de voor-

naamfte hedendaagfche Taaien van Europa

overgenomen.' De Icaliaanen zeggen Spongia ,

deSpaanfchen Esponja y deFranfchen Epmgéi
'

' de

(») Dc Heet Bastér meikt aan
, dat het Zoute Wa-

d- hoUigiiÊ^i®**
Celletjes dei AIcyoniën vervat,' op'

len’ mazen Plaatje
dioogende,' geen Kryftallcn fchiet, maat

ongemeen aattige Configuratiën mtlevetc
, naar Boompjes en

Gewasfen gelykende. Zie tiatuurk, Viifpenn. I. D. bladz,'

D(i a

i. Dtót. xvir, STuMi

t
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AfmÈl
Engelfchen Spunge. De Duitfchers, alleen j

Lxxiv' hebben h^t dubbelzinnige woord Schwamm ,

Hoofd- dat ook een Paddeftoel of Kampernoelje bcte-
8Tük4 kent , in gebruik. Wy zeggen SpoTzgie volgens

den ouden J Spons volgens den hcdeudaagfches

trant, en noemen dus alle die Zee-Gewasfen,

welke van een Spongieus geweefzel zyn
, in ’t

algemeen , Sponseiï.
Eigen- Wy hebben gezien

, hoe de Sponfen van
ppen

fommigen onder de Planten, van anderen od'

der de Plantdieren geteld werden, en hoe Ai-*

duovANDDs dezelven hieldt ,voor onvol-

maakte Planten Aristotei- es, en de
genen die hem gevolgd z.yn , hebben aangc-
mevkt

, dat zy in de Zee als wyken voor de
Hand

,
die ze aanraaken wil

,
en zig tegen

het afrukken van de plaatfen
, waar zy vast

zitten , fcbynen aan te kanten. Pliniüs
fchryft ’er niet alleen Gevoel aan toe ,

maar zegt zelfs dat het Dieren zyn , die Bloed

in zig hebben (f). „ Sommige willen, zege

„ hy , dat zy ook door Gehoor befluurd wor-

>, den en zig famentrekken op ’t Geluid, druk-

„ kende dan veel Vogts uit , en niet van de
„ Klippen afgerukt kunnende w'orden

; zo dat

,, menze affnydeu moet , als wanneer zy een

5, Bloe-

(*) Nee Spongüs —— qiiibus folus ex Scnfilms Taduj,
est. Hist. Nat. Libr. XT. Cap. 37.

ft) Animal eslê docuimus ,
etiam Cmoie ilihsiente, Libr.

XXI. Cap. it. De Spon^iitTur*
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„ BloedigVogtuitgecven”. Rondeletius,
daarentegen , hadt haar zelfs alle Gevoelig- lx^iv.'
heid geweigerd ; maar Marsigli nam met Hoofd.’

eigen Oogen
, in de Sponfen

, een meer dan

Plantaartige beweeging waar. Hy hadc een

Samentrekking en Vcrwyding gezien in zekere

kleine ronde Gaatjes van deeze Gewasfen »

Wanneer zy uit de Zee kvyamenj duurende zo

lang als ’er zig Water in bevondt. Iets der-

gelyks heeft de Heer El lis, met Doktor

SoLANDER, in ’t jaar 176%, aan dc Kust

van Susfex ,
in een Sponsgewas , dat naar

Krujin v^n Brood gelykt, waargenomen.

Vqlgens de fchynbaare overeenkomst van wormen

Geweefzel, Geftalte en woonplaats, zou mensponfeo.

onvoorziens befluiten , dat ’er in de Foren of

kleine Gaatjes , welken de Oppervlakte der

Sponfen zo menigvuldig heeft ,
Polypen of

dergelyke Diertjes waren. De naauwkeurigfte

VVaarneemers , echter , hebben tot nog toe

niets dergclyks daar in kunnen vinden. De

Heer P E ï s s o N E L heeft
,
wel is waar , breed-

voerig gefchreeven over wekere Wonnen, die

ja eenige Soorten van Sponfen niet alleen

huisveften , maar dezelven fabriceeren zou-

den (*} ;
doch behalve dat hy geen bewys

van dit laatfte bybrengt, is het uit derzelver ,

Geltalte ten hoogfte blykbaar , ejat zy niet

ei-

XJhgtzogu Deel, bladz, 617^

enz*

Pd 3
n DETt. xvn, STUK,
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VI. eigener aan de Sponfen zyn , dan Je Zee-

LOIvl I^^'^^^ndbeenen
, welken Donati waargenor

tlooFD- men heeft, aan de Alcyoniën. De Heer El-
?TUE. LIS heeft ook daar omtrent nader onderzoek

gedaan , op het gedagte Sp>onsgewas, aan de
K.USC van Engeland voorkomende , en fpreekt

er dus van (y\
„ Wy waren verwonderd

, een groot getal

„ van Wormpjes daar in te vinden
, inzonder-

„ heid een zeer kleine Soort van Nerèïs of

5, Zee - Duizendbeen : maar deeze Wormpjes
,, ontdekten wy baarblykelyk

, in plaats van
,, ’er de Fabrikeurs van te zyn , zig eenen

weg, door de zagne zelfftandigheid heen
„ gebaand, en die alleenlyk tot een veilige

,, wyk en verblyfplaats uitgekoozen te he"b-

ben. Vervolgens gingen wy, langs de Zee-
Kust van Susfex , tot aan Little Hampton

„ by Arundel, voort; waar wy uit de Zee
j,

verfcheide frisfche Sponsgewasfen haalden

,, van dien aart , vol van eene Oranjekleurige

3, Lymige StofFe. Deeze onderzogten wy , na
„ dat zy eenigen tyd üil gelegen hadden’, iq

,, Glazen met Zee - Water , en , tot onze
gtoote verbaasdheid , in plaats van eenige

, j,
van de Polypus-agtige Zuigers, of eeniget”

,, ley klein Dierlyk Scbepzeltje, te zien kp.

,, men uit de Tepeltjes of kleine Holligheden

waar mede deeze Sponfen omringd zyn
; na-

), mea

ypi,. LV. pag. 28|,
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,s men
a^leenlyk eene Samentrekking en

a,
Verwyding in deeze Openingen waar. Tot

„ verder bevestiging van deeze beweeging , Hoofd-

„ vergaderden wy , in Augustus des j
aars «tuk.

„1764, in gezelfchap met Dr. GowiN

„ Knight, Lid van de Koninglyke Socie-

j, teit, te Hastings in Susfex zynde, van de

,, Klippen ten tyde der Ebbe ,
effen onder

99 Water , eene verfcheidenheid van t zelfde

„ flag van Sponfen ,
maar die van eene bleek

„ geele Kleur en als verfcheide Haanekammen

„ famengevoegd waren, zynde dcrzelver Top-

„ pen vol van Buisagtige holligheden of Te-

„ pels. Wanneer wy deeze in Glazen met

j,
Zeewater onderzogten ,

zo konden wy dui-

delyk befpeuren , dat deeze kleine Buisjes

het Water innamen , en heen en weder lie-

”
ten pasfeeren ; zo dat de Spons een Animal

'[faigenerishf welks Monden zo vcele Hol-
’

ligheden of Enden zyn van getakte Buizen,

!’ in deszelfs Oppervlakte gaapende , door

” welken het zyn Voedzel ontvangt, en door

” welken het , even als de Polypen , zynen

„ Afgang loost.”.

Om dan te tonnen , hoe naby de Sponfen , Haare

in haar inwendige gedaante en manier ''antomtrme;

Groeijing}
Alcyoniün overeenkomen

,
de aicvo-

ftelt zyn Ed. <ie horizontaale en loodregte

Segmenten voor, van de gewoone Winkel-

Spons ,
en vergelykt dezelven met die van de

Kwabbige Alcyonie ,
door hem Zee,- Hand

D d 4 ge-

I, DF-ti.. XVII. Stuk.
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'At^EEi .

** t)eiden neemt hy waar, dat

LXXlvi famen verbonden Buizen van het gedeelte

Hoorn- opftygen ,
waar mede zy aan de Klippen zit-

stuk* ten, en dat zy van den Wortel Kwabbig uit-

; o met dit verfchil ajleen , dat de

%, Oppervlakte der Spons bedekt is met Ope-

„ ningen, die door kleine Doornagtige Puntjes

„ befchut zyn : de Oppervlakte der Alcyonie

„ met gefternde Openingen van agt Straalen

,

„ waar uit de Polypus-agtige Zuigers voorts

„ geftooten worden , om haar bekwaam Voed-

„ zei te zoeken. Deeze Gedeinde Openingen,

5 ) nu, in dc eene, en de Holletjes in de an-

5. dere , komen in zo verre overeen , dat

,, men ze in verfcheide Soorten van ven
„ fchillende grootte vindt : doch naar evenre-,

r, diglieid van den Ouderdom der getakte

j, liuizen of Pypjes, die aan de Oppervlakte

„ komen.” *

„ In de Segmenten van het Alcyonium

„ kunt gy duidelyk de Netswys’ gewevene

9, Veerkragtige Vezelen onderfcheiden , welkQ

„ het doorfchynende flyve Lilagtige gedeelte

„ innuiten , even als in de Sponfen ; maar,

9, alzo deeze Lymerige zelfltandigheid van een

3, vaster geweefzel is , dan die men in da

„ Sponfen vindt , vereifcht dezelve meer

», moeite om afgefcheiden te worden van de

Veerkragtige Vezelen. Men kan dit, nog-

j,
thans

, met weinig arbeids genoegzaam

„ dpen , om aan te toonen het gen^ ilc ge-

„ tragt

\
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f,
tragt hsb te bewyzen ; de groote verwant- VI,

fchap ,
naamelyk , die ’er is tusfchen

_

het

„ Dierlyk Leven der Sponfen en Alcyoniën > Uoofd-

„ en dat zy , bygevolg
,
beiden Dieren zyn”.

Ten befluite fpreekt de lieer Eelis van

die aanmerkelyk groote OpeningeHi welken

*er uitwendig in de Sponfen zyn> en hc^ a»

nigen ook inwendig gevonden worden in otn

mige Alcyoniën, dienende in beiden tot huis-

vesting van zekere Wormen of Zee-Dui-

zendbeenen. Ten anderen geeft liy acht op

het influiten van vreemde Lighaamen, gelyk

Wormhuisjes , Schulpen ,
Steenen en Steelen

van Zee - Planten of Zee Gewasfen doch

merkt aan, dat die eigcnfchap gemeen is aan

alle Dierplanten (Zoöphyta). „ Om zulks te

,, bewyzen , C^egt zyn Hd.) heb ik verfebei-

„ de EKemplaaren ,
zo wel van Koraalen als

„ van Zee- Heelters en Sponfen , die ver-

febeide Lighaamen in zig befl uiten , zo uit

der Dieren als uit dat der Plan-

„ ten”.

De Sponfen worden , door ’t uiterlyk aan- ne Ken«

zien, byna van iedereen gekend. De Haair-™®'^'^^”'

f^gtige Vlokkigheid van het Gewas, en inzon-

derheid de ylheid van het Geweefzel, bene-

vens de zagtheid en Veerende indrukbaarheid

,

maaken ’er de Kenmerken van uit. Zy dry.

ven niet, dan by toeval, los in Zee, zynde

aan ’c een of andere Lighaam vastgehecht,

doch niet altoos geworteld. Ik heb Spons-

Dd 5 ge-'

ï. Pffl,. XVU. STUK.
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Afm'el
Ceylon

,
die als Tufiteen otn

LXXI7.* Takjes mee een hoogroode Schors gegroeid

Hoofd, zyn , en op zig zelf Ballen maaken. Men
stuk, vindt ze , ondertusfehen van oneindig ver»

fchülende gedaante ; fommigen zyn Waaijer»

agtig plat; anderen BoomagUg getakt of ge-

vingerd
;
anderen Buisagtig als Kokers , Trech*

ters en Trompetten, gefabriceerd. De Kleur

is wit, rood, geel, groen. Purper of Olyf-

kleurig, doch dikwils bruinagtig. De Win»
kelfpons alleen, zie, welke verfcheidenheden

van figuur en Kleur die uitlevere. lic heb

’er eene, die dc grootte en geftalte heeft

van een Handfehoen.
Ontict. De aarc van haare zelfftandigheid maakte

,

S:hek!ing.
[jy Je Ouden , welde grootfte onderfcheiding

uit. Dus ftelt Pliniüs drie Gefiagten van
Sponfen. r. Die ruuw en hard zyn, grof van
Geweefzel ,

Tragos of Hircina , dat is Bok»
ken 'Spons, genaamd; 2. De minder grove,

zagt vani'zelfftandigheid Manon: 3. De fynfte

' en Haairagtigfte , waar van men Penfecien

maakte, Achilleum getyteld. Anderen, zegt
hy , onderfcheidenze in Mannetjes en Wyf.
jes, waar van de eerden zeer digt van Go-
weefzel zyn, met fyne en naauwlyks zigtbaa-

re Gaatjes
; de Wyfjes hebben groote Ope»

ningen, doch die haar byblyven, niet verdwy.

nende
, gelyk de kleine Gaatjes in de Man»

netjes. De harde en ruuwe groeiden in de
fleilefpont, daar de Dardanellen zyn.

Lin»
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L I N N iE u s geefc zestien Soorten van Spon-

fen op, onder welken twee in de Rivieren

,

Meirejx of ftaande Wateren voorkomen : de Hoofd-

overicen vallen in Zee of aan de Stranden,

De Heer Pallas befchryfc agt- en -twintig

Soorten ,
waar van ’er twaalf door onzen

Ridder aangehaald zyn.

T.
Cl) Spons ,

die Tfaaijeragtig is en van he-

paalde figuur, f^okkig wet Houtige ei
ye„tiuhrai

zelen doorvlogten , gedekt met holligheden Met-

als van een Honigraat.

Deeze Eerfte Soort heeft L i n n aï u s afge-

leid van een aaumerkelyk Zee • Gewas , ’t

welk door den Heer GünneRUS, Bisfchop

van. Dronthcim in Noorwegen, is afgebeeld

en befchreeven. Het maaSce byna anderhalve

span in hoogte uit. Ten aanzien van zyne

seaalte ^yas het dun en vlak, gelykende der-

Llve dikwils naar een uitgebreiden Waaijer,

doch de kanten hadt het niet altoos rond,

maar dikwils met Lappen en als pitgefcheurd,

meest

(1)
FlabelUfom»!s conrormis Stupofa, Venis Ligno-

ÜS relicala'is ,
obteftis Poris favigincis. Syst, Nat. XII. Gen^

SDongia Ventilabmm. Gunn. jiS, nidros. Vol. IV,
^'^1' "

fir I ,
marina. RtJMPH. Herk.

VI. ^ 53 . T. 89. SEB. Kat. III. T, 95. f. 8.?

SpTngh arigofa. PALL. ^öph. 247. Lytt der TUnti.

Uladz. S<=°‘

I. deel. XVII. STUK,
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> Ihoewcl ook fomtyds

LXXIv! Oppervlakte uickwamen, eveq

Hoofd, als in de Indifche Zee- Waaijers. Het be-
TI K. Itondt van binnen ujt eoj dergelyk Heefter-

Geraamte, als die; niet Houtig of
Hoornagtig ,

echter , maar wit en SpongTcus

,

zo dat men de zelfftandigheid gemakkelyk tot

Poeijer kon wryveD. Dit Geraamte was be-

kleed met een Gewcefzel van eeue Vezelagtige

Stoffe, naar Werk gelykende,.welke, als men
het frisfche Gewas in ’t Water leid

,
diepe

Holletjes maakte, byna gelyk ’er in de Honig-

raaten zyn. Gedroogd zynde
, is deeze zelf-

flandigheid , hard en ruuw , doch in ’t Water
zagt. In de gemelde Holletjes nam de Bis-

fchop roode Wormpjes waar. De Oppervlak-

te was begroeid met Koraalmosfea
, Korally.

nen en Milleporen.

Dit Gewas fchynt op een Steen gezeten te

hebben. De Heer Günnerus nam ’er eene

verfcheidenheid van waar, welke als uit twee
Waaijers, aan elkander gevoegd, fcheen te be-
ftaan, die vry vrel de geftalte van een Schil-
ders 1-alet uitdrukten. Ik noem derhalve dee-
ze SQon Pakt - Spons.

.

Zyn Ed. ftelt het een
zelfde X^ewas te zyn

, als *t gene door den
Heer Poj^xoppioANs, Bislchop van Ber-

gen, in zyne Natuuriyke Historie van Noor-
wegen is afgebeeld , frifch zynde groen van

ICleur, cn uit dunne Lappen beftaancle alseep

Honds-
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3>

Honds -Oor, zo dezelve zegt (*)•

fchvnt het ook zeer naby te komen aan

Af bcelding ,
welke door den Heer

uit S E B A aangehaald is op zyne Spongia Jtrigo-

fa of Rimpelige Spons ^ zynde een Bladeng sp,n!,

Spongte Zce.G=..as .
<loor z,ne

Takmaakingen naar een verdord Bi g J
kende; «cV onze Ridder ook t»y»g «
als hier mede overeenkomttig Relt, zowel

de Basta marina van Romphiüs ,
daar ec

ter de Heer Pallas een byzondere Soort

van maakt . Zie hier ,
wat R o m p h i u s van

dezelve zegt.

5,
Men noemt het dus, om dat het van be-

weefzel is als zeker foort van grof Linnen, Doek*

*t welk men blaauw geverfd in Indie ge- Spons,

bruikt ,
aldaar Basta genaamd ; doch het

” gelykt niet dan naar het allergroffte Doek.

Dit Zee - Gewas Raat uitgebreid als een

r Waaijer, in het Water, zynde (lap, uitge-

nomen in het midden ;
zo dat men, als het

” daar uit gehaald is, hetzelve op een Plank

jnoet uitbreiden en dus laaten droogen , om

’ef een goede geftake aan te geeven. Ook

is het alsdan donker rood , maar beflerfc

boven Water aanftonds zwart. Men kan ,

” ecbter, dc roode Kleur alsdan nog eeniger-

,, maa-

BlarU. 476. PI«t N. 13 . fig. 8- ““k de Afbeel*

dinVvan een dergelyk Sponsgewas. PU Tran/aii. VoX..

LV. lot 176S. p. 288. Tab. XI, f. H,

1, XVIU STUK»

5»

I
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Palet-

Spmst

5, maate bekennen in de Ruitjes , wanneer hét

LMIV* » tsgen den Dag gehouden wordt. Aan de

Hoofd-* „ kanten is het Bladeragtig
, in veele Lapperi

stuk. gefneeden t hebbende een kort Starametje,

„ dat met een voozen Wortel vast zit aan

,, gruis van Steenen ; des het gemakkelyk

„ wordt opgehaald. Het groeit in Zee
, op

„ agt en tien Vademen Waters, vallende het

„ besteen grootfte in een Inham aan de Noord-

„ kust van Ceram , een der Oostindifche Ei-

„ landen : maar de groote Waaijers van dee-

,, zen aart j die anderhalf Voet hoog en breed

„ zyn, komen ecldcn VOOr”,

De Heer Linnjeus merkt tenopzigtvati

deeze Soort aan, dat zy de figuur en Takmaa»

kiug vande Zee-Heefters heeft, doch dat de

Schors tot de Sponfen behoort. Men zou dan

mogen denken, dat zyn Ed. dit Zee -Gewas

hield voor een Zee-Heeller met de Schors

van Spons : doch de broofche zelfftandigheid

ftrydt daar tegen. Ik heb eigentlyke Zec-

Waaijers , die ten halve of gedeeltelyk met

den gewoonen geelen Bast, inwendig paarfch

;

en voor ’t overige bekleed zyn met een Schors

van Sponsagtig Geweefzel.

ii.

Fiabellifor"

mis,

Waaljer-

Spons.

(a) Spons , die Waaijeragtig is en van be-

paalde

(z) spoK^ia Flabelliformis conformis orbiculata, FibrisCat-

lilagincis deiife Reticulatis. Systt XII» Spongia Flabelli-

fot-



i)E Sponsen. 43 i

pcialde figuur , rond van Omtrek ,
met VI.

JCraakbeenige Vezelen
^ die digt lxxi¥.

gevlogten zyn.

De eigendyke Waaijer- Spons verfchilt in

veele opzigten van de voorgaande. Zy is

niet met Lappen ingefneeden ,
maar byna rond

van Omtrek en heeft geen uitpuilende Rib.

ben
; beftaande geheel en al uit een Spongieus

Geweefzel , dat zig van een dergelyk Stam"

mecje Waaijeragtig uicbreidt. Dit Stammetje

heeft niettemin een Houtagtigen Wortel, en

de Hevigheid van het geheele ?ee- Gewas

fchynt eenige vastere zelfflandigheid, dan die

van Spons, daar onder gemengd, aan te dui-

den. Deeze ftyfheid is ook in de aangeliaalde

Afbeeldingen van Seba opgemerkt C*) 5 doch
de

formis Caale tcretiusculo ,
Oisco corapresfo - plano vlx

rlabdluna marinum Atoenfe. RüMPH.
uiviiu.

VI T. *0. f. I. Keratophycon majus nignim,
flerh»

Fibiis tenuioribus tlenfisfime leticuJatum, 11 0 er H. Lugd^

Bat. I. P*
rMlipP^af^ nigcum Telis quadrangiilis.

P F ï. Gats* *r. 3a. f. I* SEB* Kab. III, T. 95* f. 2
, 4.

Spongia FlabeUiformis. F A. L I.. Zoöph, ass, Lyst der Planti,

bladz. +7 S.

() Men heeft die genoemd Z-aiane Zee.Waaijer mee

heelc fyne fcherpe Vezels, in 't Latyn ftaat Spongia tlahellu

formis rtigra,
tewtisfims rigidis, ik begryp niet, waac

rir van daan komt in deeze benaaming; te minder, de-

eXr-yi*» ftyf
P Al. I. A s heeft

, door

een zonderlinge
onnaauwkeurighaid ,

van zulk een Natuur-

kenner uaanwlyks te vetwagten; de benaaming van de derde

ri-

I, DïEL, XVUe STUK»
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VI' de zwarte Kleur
, welke in die Zee-Gewas"

txxiv
Kabinet ^ plaats hadt ,

vind ife

' Hoofd-* niet in zodanig één, dat ik thans voor my heb,

STUK. het welke geheel uit den geelen ros is ,
en dc

Vv-aaijer- Oppervlakte bezet heeft met kleine witte Te*

peltjes ,
hoe digter naar den Wortel hoe me-*

higvuldiger en zigtbaarer. Hetzelve heeft de

hoogte en breedte van ongevaarvyf Duimen,

en de dikte is als die van grof Laken of

Baay. Rümphiüs geeft de hoogte van eert

Span aan deeze Arueefche Zee- Waaijertjes,

welke zelfs in Oostindie zeldzaam zyn- Zy

vallen, zegt hy, i>s® Kleur, zwartagtig,

doch tegen den dag gehouden ros, en ftaad

op een kort Spongieus Voetje , verdienende

eene plaats onder de rariteiten.

ii^* Cs) Spons, die Trechteragtig van luiten

l&u. als een Tol en buigzaam.

liformls^

^
Trechtc:. Komt
Spons,

Figuur van S E B A ,
die een Akpniun of zyne Sponpa Mem.

hranofa affclietst ,
hier te berde gebragt , en zulks Js in da

Vetiaaling van zyne Lyst der Plantdieren nagevolgd; zie

aldaar bladzt 380.

(3 j Sponsia Infundibuliformis tutbinat* flexilis. Syst. Naü

XII' Spongia Infundibuüfotmis. GUj^N, Alf, Hidros. Vol,

IV. Tab. 4. fig. I. Spongia elegans. C l o s. Exot. 125.

Spongia formi Infundibnli. Bauh. Pi”‘ 3<>9- J' Uauh.

iliit. UI. p. 802. Ru M P H. Ami. VI. P' ®S4' T. 90. f. i.

worm. Mus, 236. RICHT. 384' T. 14. f I- Spon-

gia foliascens. Pall. Ztöph. 246. bladit»

<t9P’
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't Komt vreemd voor, dat hier de Gebla- VI.

derde Spons van den Heer Pal las t’huis

gebragt worde
3 doch die Heer ODüerrigc ons. Hoofd-*

dat de Jonge Gewasfen een Trechteragtige

figuur hebben, welke aan de ééne zyde fplyt

en dan in een Bladerig Loof uicgebreid wordt.

R u M p H I o s , evenwel , die verfcheidene van

deeze raare Sponfen i in Oostindie , gezien

heeft , fpreekt ’er zodanig van , als of zy op
vcrfchillende manier

, nu eens als een gefloo*

ten, dan als een gefpleeten Trechter, en fom-
tyds ook met veele Lappen gevuld en een agter

over hangende Rand , als een Bloem, hebben-

de, voorkwamen. Aan den Rand, zegchy,
zyn ze ook fomtyds in Lappen verdeeld. Hy
befchryfc het Gewas , als de dikte hebbende
van half afgefleeten Laken , van buiten effen #
aan de binnenzyde wat ruig , cn met Gaatje»

doorfchynende, wanneer men ze tegen den dag

houdt, van Kleur vuil graauw of bleek. Men
vindt ’er ook, die van binnen effen, van bui-

ten ruuw cn Stekelig zyn. Zy zitten met een
breedeti Wortel vast

, op gruis van Steenen ^
onder Water

; zynde dan flap en llymerig,
doch krygen door ’t droogen eenige ftevigheid,
hoewel zodanig niet, dat men ze gemakkelyk j

zonder ze te Icheuren
3 kan behandelem Zel-

den vallen zy meer dan een Span hoog.

De aangchaalde Afbeelding der fraciije Spom
van Clusiüs, welke men by Dodon jÉus
bp de laatfte bladzyde , afgebeeld vindt , is

E e voi‘*
Etót. XVU. ÏTVK.
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Hoofd-
stuk.
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Sptns.
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volmaakt T rechteragtig
, en heeft den Rand

niet ingefoeeden. In die van Richter,
’ ook naar een Trechter gelykende , is de Rand

getand of gekarteld, doch niet in Lappen ver-

deeld (*)• Volkomen elfen is de Rand in de

Trechter - Spons , welke de Heer Gunneros
van de Noorfche Kust kreeg , doch een wei-

nig naar binnen omgeboogen ,
gelyk van hcc

Exemplaar , dat aan C L u s i u s getoond werdt

,

wordt gemeldt. Hy befchryft dezelve dus.

j, De Kleur is donker bruin , de hoogte vier

„ Duimen ;
de Opening aan den bovcnften

„ Rand meer dan een Vinger in middellyn.

„ De Vezelen van die Gewas zyn allen eener-

,, ley, en overal egaal fyn, zo dac her uit- en

„ inwendig van de zelfde gefteldheid is , waar

„ door het zig inzonderheid van het voorige,

„ [zynde onze EerRe Soort , |
onderfcheidt.

,,
Bovendien zyn ook gemeenlyk de Gaatjes

*, fyner ,
dan in het uitwendig Spongieus bc-

„ klcedzel van de voorige ,
’t welk het in-

wendige Gewas verborgen houdt. Gemeen-

„ lyk valt deeze Trechter - Spons ook groo-

„ ter”.

De Heer Pallas heeft hier wederom zy-

ne naauwkeurigheid getoond , met de eene

Afbeelding van Ru mi* hi os in plaats van de

an-

(*5 De aanhaallng van Pallas is hier zo wel fout als

die van L i n NAtus Hy -heeft P. onae Riddet Fig.

p, en het moet l. 'zyn.

y
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andere aan te haaien. Fig» <x , die geheel Pyp- VI.

agdg is » betrekt zyn Ed. tot deeze, en

I, welke de Trechter -Spons wil zyn, tot Hoofd-*

zyne Ruige Spons, by Rumphius Zee-s™K.

Handfchoen genaamd. Hierom is deeze laat- Jruèter.
w tfOTtS^

fte Afbedding , door den Heer Boddaert,
insgelyks opgegeven , als toe de Ruige Spons

,

die Pypagtig is , én onze Vyfde Soort uit-

niaakt , behoorende (’•'). Zyn Fig. i , PI.

13, wil eigentlyk de Trechter - Spons zyn,
naar welke het platte Stuk van Fig. 3. in ’c

minfte niet gelykt. Deeze laatfte zou ook,
wel is waar, zyne Blad-Sponge betekenen,

doch die is de Bladerige Spons van Ballas,
welke tot de Trechter - Sponfen behoort.

By den laatstgemelden , evenwel , vindt men Reker-

nog eene Trechter -Spons en eono Blad - Spons ,
**'““*'

afzonderlyk , befchreeven. De eerstgemelde

Spongia Crateriformis (t) j dat eigentlyk Be-

ker- Spons is, genaamd, wordt van den Heer
BoDDArRT de Muts getyteld , en dezelve

gelykt inderdaad dikwÜs , zo de Heer Pal-
las aanmerkc, naar de Neptunus Muts

, on*
der de Madreporen bekend j hoedanig een Spons-
gewas de Heer W, van deuMeülen bezit,

dat van eene regelmaatige gedaante is, byna

een

(*) Lyst der Plantdieren.

ft) Spon^a infundibuliformis ,
molliuscula , Metnbranaceo-

Cellulolk
, extus Villola groafior. 2oëph. 13S«

Ee 2
1. DSEIr, ÏVII. STUK»
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VI.

LXXIV.
Hoofd-
«TUK.

Mad-
SpORS.

een Voet over ’t kruis en agt Duim Jioog.

Ook heeft de Hooggeleerde Heer J. Buk-
man n u s eene dergelyke

, doch niet zo re-

gclmaatig gefatzoeneerd. De zelfftandigheid

is een grof Ceweefzel van Vezelen en Celag-

tige Vliezen, dat uit den graauwen ziet.

Aan de Blad - Spons geeft gezegde Heer

den naam van Spongia Frondofa (*), befchry-

vende dezelve aldus. „ Uit een kort rond-

„ agtig Stammetje , dat op een Keyfteen ge-

„ groeid is, komt een byna Netswys’ Loof,

„ dat , verfcheidelyk verdraaid ,
allengs ver-

,, breed wordt , beltaande uit gehakkelde

„ Lappen , in eene ongelyke Vlakte verfpreid ,

„ tot de hoogte van omtrent een half Voet

„ opgroeijende. Alle Bladen zyn aan de eene

„ zyde effen , met Gaatjes of Netswy^e ge»

„ vlogten : aan de andere zyde ruuw, door

„ platte Tepeltjes, Pypjes en kleine Blaadjes.

„ De zelfftandigheid is zeer taay
,
graauw cn

„ digter dan in de Winkel -Spons, uit Bon-

„ deltjes , die zig vereenigen met hunne En-

,, den , Netswyze famengeweven : de afkomst

„ uit de Indifche Zee”. Ik heb van dergely-

ke Bladfpons aanzienlyke Lappen , witagtig

graauw van Kleur.

C4) Spons

(•) spongia Frondolb - Iac«ta tent* , lubitticuUta
, altero 1»-

tert laciniofa. Zoïph, 345,
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(4) Spons, die Pypagtig, enk^ld,broofch is,

allengs verbreedende.

VI.
Afdeel.
LXXIV.
Hoofd»

Decze voert den regten naam van Spongia

fistularis , dat is Pyp- Spons ,
afkomftig van

den Heer P allas, en door den Heer Bon*

11 A E ii T in Zee » Kroon veranderd. S l o a n t

STUK.

IV. r

ri’^tularis»

ryp'Spoiis,

befchryfc ze te regt ,
als zynae een harde of

basterd - Spons , mee dikkere Vezelen; doch
wie van Kleur ftrookt niet rncr onze Evemplaa-

ren. De Heer Li in Ni® os geeft ’er flegts de

langce van een Voet aan , en zegt
, dat zy van

buiten gedoomd is
,
doorweven met graauwe

Hoornagtige Vezelen , die breeken
, wanneer

men het Gewas hard famendrukt. De Heer

Paloas merkt te regt aan, dat het Pypen
zyn dikwils van drie of vier Voeten lang , een

Arm dik en naar beneden allengs verdunnende.

Ik heb ’er één van meer dan drie Voeten lang,

aan ’c onder • end , daar zy afgefneeden is , an^
,

derhalf Duim ;
aan ’t boven - end , of aan den

Mond, drie Duimen dik. De Pypagtige Ope-

ning is onder maar een half Duim en boven

wel derdhalf Duim wyd : zo dat de VVanden

bo^

(4) SptngiA Tiiljulofii liinplax fcagilis lênfim ampliata,

Sjsr. Kat. X»* Spo"e'® Cmplex carernofa. Hort.

CUf. 380. Spongia data fi*c fnuria major niba fisttilola, fU

bris crasGocibas. S L o A N. T, 62. T. 24. f. i, Sjt a.

Kak. 111. T. 95. f. I, 7* f **•*• 232. Ajjt

P.'.anti. bladz. 4U5»

Ee 3
I. PEEL. XYII. StuS,/
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VI.

Afdrel.
LXXIV.
Hoofj>-

*TüK.

Pyp.
Sptm.

Plaat

CXXXIV.
t'ig, I,

* Zi«

bladz. SJt

t Ijladz.

boven niet meer dan half zo dik zyn, als be-

neden. De zelfHandigheid is t’eeneraaal voos

,

en vertoont zig byna als de opgeblazen Vetrok

der Dieren »
of als de vooze Lighaamen der

Mannelyke Roede. De Oppervlakte is ruuw

en als met Schubben gedekt , die in Tepel-

agtige Knobbeltjes uitpuilen. De geheele Pyp

heeft een kromme Geftalte, en gelykc byzon-

der naar de Bazuinen , die men oudtyds ge-

bruikte. Ik heb by den HeerW ille m v.'vn

DER Meülen Sponsgewasfen van deezen

aart gezien, daar op een vvonderJyke wyze

anderen , van die zelfde Soort , overdwars

aan gegroeid waren : zo dat het in Zee een

vreemde Vertooning maaken moet. Het valt

in Westindie.

Van dien zelfden aart is het Zee -Gewas-

je, op onze Plaat CXXXIV, in Fig. 2,

afgebeeld ; doch dit zal buiten twyfel jong

zyn, en is derhalve ook zagter op ’t Gevoel.

Men ziet liier , hoe dat het allengs naar bene-

den verdunt , alwaar het gegroeid is op een

zelfde Wortelftuk met een Soort van Zee-

Heefter , die naar het Kam - Koraal * gelykt

,

•door zyne Geftalte, maar een Schors heeft,

in Kalkagtigheid en Gaatjes overeenkomende

met die Millepore , welke men Water - Ko-

raal noemt of Suiker- Koraal dat hier

een aarcige famengroeijing plaats heeft in dit

ongemeene Stuk, uit myne Verzameling. Op
veele plaatfen is de Schors van de Houtige
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zelfilandigheid afgegaan
, die zig aldaar zwart- VL

agtig en met eenige Vliezige ruigte bekleed

vertoont. Hoofd-
”

,

stuk.

(5) Spons, die Pypagtig is , met > spJgU
taay ,

vol Gaatjes en eenigermaate ge-aeaUata;

doornd. spoSr'*

De aangehaalde benaaraingen der Autheu.

ren en de opgcgevenc Kenmerken , toonen

aan, dat alhier een Sponsgewas bedoeld wor-

de ,
dat uit wyde holle Buizen beftaat

, die

eenigermaate Trompctagtig zyn: weshalve ik

het den naain van Trompet Spoju zal geeven.

R uM P H 1 u s , die het tot de Zee - Handfchoen

betrekt , tekent aan , dat het uit Bosfen be-

ftaat van Pyp - Sponfen , fommigen zo dik als

een Kinderen Arm, en dus met een zeer wy.

de Opening. Het groeit in Oostindie overal

aan de Klippen, en, terwyl herin Zee ftaat,

onthouden zig dikwils Vifchjes, Garnaalen en

andere Diertjes, in de Buisagtige holligheden.

De

(5) SpiMgia Tiibniofa Ramofn tenax
, foraminulata fub.acu.

leata. Syst. Nat, XII. Spongia Tubnloft cavernofa cxms

aculesta, ROYEN. Lugit, Bat. 5:5, Spongia duts five fpuria

Apicibus acutis cxftantibas, intii» cavernofa, Sloan. JaiB.

I. p. fiJ.
i'ariita fiaulofii maxima

miulcata. PLUK. T. iis. f, 4. chiiotUeca marina.

B-umph. Ami, VI. p. 255 . T. 90. f. 2. -Jpongis viliofa,

r A LL. Zaöpti. Plantd. bladz. 495,

Ee 4
I, Deel, XVII. Stuk.
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De zeifftandigheid is zagt , als Wol en Spons

door malkander gemengd , van buiten met
'uitfteekende Punten, die echter niet hard zyn;

en van Kleur vaalgraauw, gelyk andere Spon-

fen.

„ üie Amerika, (zsgt de Heer PAtr-As,;)

„ worde het gemeenlylc aangebragt uit tvyee

,, Kleppen beüaande , naar een Oefter, wier

„ Schulpen in ’c Scharnier vast zyn, eeniger-

,, rnaate gelykende, en meestal door twee of

„ meer famenloopende Holligheden als in vee-

„ Ie Zakken verdeeld. De Kleppen zyn plat-

,, agtig , van binnen holrond ,
en flaauw po»

,, reus ; van buiten met fyne Gaatjes doorboord

,, en befpreid met gefpitfte Dons -Punten
,

„ die als uit Straalswys' voortgetrokkene Ve-

„ zelen beflaan j zynde de rand der Kleppen

,

y die dun is , met dergelyke Dons -Punten

„ getand. De zelfftandigheid is bleek graauw

,, en zeer taay , uit ongemeen fyne V ezeltjes

„ op eene ongeregelde manier zeer digt famen-

„ geweven, van buiten met yler Vezeltjes,

„ die in de Dons -Punten famcnloopen, als

,, ’t ware gelternd. Als menze verbrandt geeft

„ zy een Dierlyken Reuk”.

Van deeze Spons hadt de Heer Pallas
pok Pypen gezien, van een Voet en langer,

en, dewyl de afbeelding en befchryving van

Rumphius en anderen, zulks aantoont, is

’er myns oordeels niet aan te twyfelen, of
die platte Lappen ,

welken wy uit Westindic

bp;
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jbckomen van (Jeeze Soort, zynalleenlyk door

het famenvallen van de Buisagtige holte
, lxxiV;

welke ,
ten minfte , de wydte van een Mouw Hooro-,

eens lÓeeds moet hebben, tot die Klepag(ige®tv«»

geilalte gebragt cc dopr het droogen in dezel-

ve gebleevea.

C6) Spons , die Buisagtig ^eer Takkig en ge-

topt is f taay van zelfjt .ndigheid,
^eeHaiid*

.1 -r. , , j fchoen.

Dewyl decze haare Buisagtige .[ akken dun- plaat

per en byna Vingeragtig heeft
,
zo geef ik ’er

(den naam van Zee- Handfclioen ,
met Rum-

pHius , aan ,
en geloof dat het de klein (Ie

is van zyne eerlle Gedaante, zo hy het noemt,

behoorende de tweede Gedaante van zyne

Pyp-Sponfen tot de voorgaand? Soort. „ Hy
j,

getuigt van de Zee- Handfehoen , immers,

dat het een Spougieus Gewas is , uit een

fmal begin zig ver uitbreidende in veele

!* Vingeren ,
beneden fmal en allegaar by mal-

kander gevoegd, boven breed en met een

Gat; voorts binnen hol”. Door boven breed

zal hy waarfchynlyk de breedte van bet ge-

hgele Gewas verftaan
, ’t welk zig naar bo -

ven

C<)
Sponpa Tubulofï ramofisfiraa fastigiata tenax. Syjl,

JVat XII- Spangi!* Tubulofa Ramo/isfiina teaax fastigiata,

‘ rotten,
Ramofa Fistiilofa mille-

pora. B o E R H. Lugi.M' P* 9- « E B. K^b. III. t. 97.

f. 2. Spongla fastigiata P 4 LL. 2oepi, 241. Lyn der Plantd,

blailï. 494. _
5

I, ntKL, XVII. STWt.
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ven kragcig uitbreidt en als eene 'Kroon maakt.

L^XIV
Hoofd

" verdienen dan onze vierde Soort. Zulks

STDK. wil de Heer Pal las te kennen geeven met
Zj-Hmd {jec woord fajligiata , en niet dat de Takjes
jc.otn,

boven famenloopen zouden
, gelyk de

Heer BodbaERT zegt. De vergelyking
,

immers, zo met de Afbeelding van S EB a ,

hier aangehaald, als met die van de Bloemkool,

* zie Kool- of Endivie» Struiken *
,
hier voor bc-

‘®®*fchreeven , welke hy Madrepora fastigiata.

tytelt, wyst volftrekt het tegendeel aan.

Wat ’er door dc benaaming van geheel

Zwamagtig , welke gedagte Heer overgenomen
heeft, in ’t Werk van Seda begreepen wor-

de, is my onbekend. Mooglyk wil het zeg-

gen, geheel Spongieus, Pal las verklaart

het hardagtig taay , doch evenwel teder en zeer

Takkig te zyn: ten minfte veel harder, taai-

jer, en uitwendig ook wat digter
, dan de Ge-

oogde Spons , maakende een Heeftertje van

een Handbreed of meer hoogte, dat zeer

dikwils en byna gafFelswyze verdeeld is , met
' de Takken Buisagtig hol. Ik vind alle die Ei-

genfehappen niet in het zeer raare Ceylonfche

Sponsgewasje
, dar ik uit myne Verzameling

hier, in Fig. i, op Plaat CXXXV, ver-

toon , en het welke ik evenwel tot deeze

Soort oordeel te behooren.

Een ftompe Punt , die het om laag heeft,

verdikt zig en geeft vyf Takken uit, die ge-

heel

V
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heel Buisagcig hol zyn, en een weinig breeder

worden, ’t End als een Handfchoen

open Vingers gcfatfoeneerd. Van deeze Vin- Hoofd-

geren is één de dikfte en grootftc , zynde vyf

Duimen lang en een half Duim breed ;
drie

anderen zyn kleiner en dunner , en de vyfde is

zeer klein en ingekrompen. De Wanden zyn

nier dikker , dan die van een fyne Beveren

Handfchoen
, en van buiten zo zagt, dat men

op ’t gevoel alleen zig ligt daar in vergisfen

zoude. Zy hebben evenwel haare Buisagtige

rondheid behouden , ’t welk een aanmerkelyke

taaiheid te kennen geeft. Het Gewas is geel-

agtig bruin , trekkende naar Olyfklcur. Dewyl

de ftompe Punt, van onderen, niet afge-

fcheurd is , zo geloof ik, dat het om de Stee-

len der Bloemen van een Water -Plant, naar

de Plompen (iVymp/icEfl) gelykendö , zal ge-

groeid zyn : want zodanige Bloem Heelen vond

ik byna in ieder Vinger één , zynde met Kc-

perdraadjes, welke van onderen famengedraaid

waren ,
en dus door de Spons heen gingen ,

daar ia vast gemaakt. Ik zag zulks eerst voor

bedrog aan , en nam ze derhalve, doch niet

zonder moeite , daar uit : naderhand heb ik

gedagt , dat men dus de Natuurlyke Geftalte

getragc heeft te bewaaren en de Groeijing aan

te toonen: alzo Bloemen • ^teelen , na dat

zy afgefneeden waren , daar uit zouden ge-

vallen zyn. En ,
dat Ibmmigs Sponfen aldaar

1. DEEI,, XVII. STWK.
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dus om StcelcH groeijen, kan ik door andere

LXXIV ^^remplaartjes aantoonen.

Hoofd-
sTüK. (7} Spons, die Buisagtig isy met Gaatjes en

vir. getraliede F’vielen.
Spongia
Cdzneellata,

Tralie- Dcczc gccfc LiNN-®us als een byzondcrs
fpüHs.

^ zonder aanhagling van eenig Au-

,

theur, zeggende, dat het een Spons is , van

yldcr geweefzel dan de overigen ; zo dat haare

Vezels als getralied en van elkander afltandig

zyn. Zy is Roestkleurig en heeft de Opper-

vlakte gedoomd, raaakende eene Duis van een

Vinger dik, hier en daar met Gaatjes op zyde,

ter breedte van een Pennefchaft, Zy komt in

de Oceaan voor,

Ksnon- ’c Scfaynt dat de Ridder een jonge Sprugtel

gehad heeft van de zogenaamde Aa«o«-Spowr,

welke wy hier hebben van twee of drie Voe-

ten lang en een Arm dik. De Kleur komt met

zyne befebryving overeen: ook heeft die Spons

hier en daar dergelyke Gaatjes, maar de Op-,

pervlakte , hoewel ruig en ruuw
, kan niet

gezegd worden met Doornen bezet te zyn. Zy
is zeer blykbaar van de eerstgemelde Pyp-

Spons verfchillende, door baar Geweefzel , 't

welk juist zodanig is, als L in n jE u s het hier

VQorltelc , cn wel zo yl, dat het Licht door

de

(7) Spongia Tubulola foramioulatï ,
Flbris cancelUtis,,

ifyjt. Nat. XII,

/
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de beide Wanden te fatnen heen fchynt, en Vf.

dus ten minfte zo yl als Gaas., Deeze komt

uit Westindie. Hoofd-

Van even zodanig yl en als Tralieagtig Ge* stuk.

weefzel is zekere Z-svane Spons, waar van ik

reeds lang twee EKcmplaaren gehad heb , ie-

der meer dan een Vuistgroot, Deeze zyn in

*t geheel niet Buisagtig ,
maar gelyken in ma-

nier van Groeijing meer naar de gewoone

Sponfen. Een Takje van dezelve heb ik, om

de ylheid aan te wyzen, hier in Fig- z, voor-

gefteld. Van waar deeze Spons afkomflig zy

,

kan ik niet verzekeren : doch de ruuwheid in

't aantascen doet ze my tellen onder de harde

Sponfen.

Tot deeze laatften behoort ook de Spongia ^Har^a

Hircina of Bokken - Spons van Plinius , hg, »*

' bovengemeld ,
waar de Heer Pallas den

naam aan geeft van Spongia fasciculata () ,

om dat dezelve grootendeels beftaat uit drie-

zydige Bondekjes van Vezelen , welke als

overend en op aanmerkelyke afftanden van el-

kander ftaan , zynde door een zeer yl geweef-

zel famen verbonden, en aan ’t boven -end

eenigerraaate gekroond. Dit flag van Sponfen

is niet gemeen, en valt niet alleen van Kleur,

maar ook in Geftalte, verfchillende, De Heer

W.

(t) Spongia ligidi fubglobofa , Fasciculis Fihiofis PrismttV

cis , Ramolis, fssiigWtiS, contcaa. Bl. Zt'gfh, N, sa/.

Ï! DEIU XVII. STÖSU
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VI. w, VAN oer Meulen heeft ’er eene van

LXXiy^y^ Duim lang en drie Duim breed, fchynen-

Hoofd- de plat tegen eenig Lighaam aangegroeid te
*TWK. zyn, hebbende niet meer dan anderhalf Duim

hoogte. Deeze is ros van Kleur en veel ylder

van Gevveefzel , dan dat raare Sponsgewasje,

op onze Plaat CXXXV, in Fig.^, afgebeeld,

het welke de Heer Chr. P. Meijer de
goedheid hadt

, my tot de Afbeelding te ver-

llrckken. Van deszelfs Geftalte, die Eyvorniig
is, kan men uit onze Figuur, in deNatuurlyke
grootte gemaakt , oordeelen. In hetzelve ver-

toont zig aartig , hoe de gezegde Prismatieke
Pondeltjes , als van een Wortel of Grondlleun
opfchietende , deeze Spons formeeren, en hoe
het Geweefzel deezer Bondeltjes naar dat van
Biezen gelykt. Het heeft over ’t geheel eene
graauwe Kleur, doch de Bondeltjes zyn geel-
agtig.

vni. (i') Spons 7net Gaatjes , die eenigermaate

oB”iaih,
Takkig, van verfcMllende Geflalte, taay

Winkel- en Wollig is.

Spons,

Wy komen thans tot de gewoone of Win^

kei’

(i) Sponiia Eoraminulata , fubramola ,
difFormis , tenax

tomentoft, Sytt. Nat, XII. Spongia tenax fubiamoft , Rainis
difFormibus pcttufis. Mat. Meet, sa?. Spongia Globofa, Im-
PKR. nat. 8z8. BAUh. Pin. ipz. Spongia compresla Schi-
accais. B AUH. Hist. m, p, 818. P AtL, Ztiph. 234 Lju
der Plmti. bladx. 487,
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kei Sponfen ,
wier Geftalte zo ongemeen ver- VI.

fchillende is ,
dat men onder de duizend

naauwlyks twee, die volmaakt eveneens zyUj

H

oofq.

zal aantreffen. De meeflen, echter, zyn meer

rondagtig dan getakt ; dikwils in verfcheide

Kwabben verdeeld en op allcrlcy manieren on- spons,

regelmaatig plat- of Eyrond. Ik heb ’er zelfs

eene
, die naar een dikke gevulde Wollen

Want, of Handfehoen mee Vingers , zo wel

gelykt, dat men ze op cenigen affland voor

niets anders zou aanzien. Ook vallen zy van

ontzaglyke grootte. Gemeene Sponfen beeft

Clusiüs aan den Zeekant, by Montpel-

liers ,
gevonden , die zo groot waren als een

breede Hoed. De Kleur is doorgaans uit den

geelen graauwagtig, doch fomtyds graauw en

fomtyds ook Oranje -geel.

De grootfte hoogte van myne Sponfen , zegt

Marsigli, is van agt Duimen. Hy hadt

’er meer dan dertig Soorten van, in zyn Ka-

binet ,
welke ,

zo ten opzigt van de Kleur en

Geftalte, als van de plaatzingder Gaatjes, die

in fommigen zyn , in anderen niet zyn, ver-

fchilden. De zelfftandigheid vertoonde zig,

door ’t Mikroskoop , als een Kluwen van fy-

ne Mos -Takjes, met een zeer dun Lymagtig

Vlies doorweven. „ Naar de verfchillende

5, fynheid van deeze Takjes, zegt hy, is der-

„ zclver vereenigiug meer of minder digt, ea

„ de Lymagtige zelfftandigheid heeft ’er te

„ min*
I. DESU. XVII. STUK,



VI. „ minder de overhand in , naar dat de Mos*

^XXlV « grooter veelheid bevindt.

Hoofd- rjZry groeijen in veelerley Diepten, zonder

*TUK. VVortel, ocverfchillig op Steenea, Hukken

Winkel- Houts of Schulpeo , en zyn in de Middel-

landfche Zee , vooral op plaatfen waar

veel Koraal groeit, niet zeldzaam” (*>
” De zelfHandigheid van de gewoone Spons

is door den Graaf in Plaat vertoond (t>

Veel Iterker vergroot en duidelyker vindt

men ze door Ledermuller voorgefteld,

zodanig dat daar uit haare Takkighcld volko-

men blykt C-!-)» en dat zy niet, gelyk opge«

kluwende Draaden , uit enkele Vezelen beH:aat,i

maar dat die Vezelen Takken uitgeeven, wel*

fce door elkander geftrengeld de Wollige zelf*

Handigheid uitmaaken ,
hebbende hier zo wel

' inmondingen plaats als in die yle Sponfen ^

waar de loop der Vezelen met het bloote

Oog te önderfebeiden is. De Heer Bod-

baert merkt aan, dat de Vezelen in de'

zagte Sponfen rond en van boven open zynj

doch ik weet niet ,
wat men hier boven of

onder zal noemen , en waarfchynlyk zyn dié

Vezelen alcemaal holle Buisjes, ’t Schynt dat

zyne tegenoverftelling zodanig te begrypen is^»'

dat in de harde Sponfen die Vezelen aan t

(*) tiiit, Fhyfiqt de la Miw p. 59»

(t / Zie zyne Plaat V, N. 21.

flj ^ikeeikeepi/cke y’srneaak.hkkident ï. O E E Z.» Plaat ï®.
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énd platagtig , in de zagte , in tegendeel 3 VI.

,

rond en open zyn zouden (*). lSvT
Dit niaakzcl der Spoiifen is de voornaame tioÓfD-*

reden van ’t algemeen gebruik
,

dat men ’er

van heeft; Na dat zy ^ naamelyk i van ’c

Vifchige Slym of van de gedagte Lymagtig-

heid door middel van Zand gezuiverd , en

wel uitgewasfchen zyn ,
dienen zy tot afvee-

gen cn fchoon maaken van Ley , Hout, Glas

en andere Lighaamen. 'Het indrinken van al-

lerley Vogten , maakt ze bekwaam oin ’t Wa-
ter op te vangen van een Menfch , dien het-

zelve, ’t zy met of tegen wil en dank, af-

loopt. Hierom noemt men de Lakeijen der

barnes, fclicrtfende , fomtydswel Zwamdruk-

kers. V'oorts bedienen zig de Chirurgyns

daar van , om Bloed , Etter of uicloöpende
dunne Materie , op te vangen. Die zelfde

eigenfehap maakt haar dienftig tot het zuive-

ren van vuile en het open houden of verwydeti

van Wonden, Zweeren en Fiftels. Met Waa

ter of Wyn ,
of andere Stoovingen doordron-

gen ,
worden zy met vrugt tegen Oncllee-

kingen en andere uitwendige OngemakkeÖ
ge-appiiceerd. Inwendig zyn zy, ten rainfte

voor Viervoetige Dieren
, een Vergift, Het

jPoeiier van gebrande Spons , evenwel
, is tot

een Geneesmiddel , zo tegen Kliergezwellen

all

{*) zie dé Aanmerking van zyn Êd, Zyst dn PlantdUrm
Wïdz. 474,

>. DESÏ„ XVII. StViSV
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Afdeel
°°^

LXXiv. saogepreezen geweest.

Hoofd-* ’t Is zeker dat men in de Sponfen dikwils
STUE. Steentjes vindt, en deeze heeft men gehouden
JVHci- voor den zo beroemden Spons -Stem, die ge-

steJ.iiss
wreeven zynde niet alleen tegen ’t Graveel cn

in de ander Kwaaien der Waterloozlng
, maar ook

sponien.
]3ujic]oop ZOU dicnftig zyn. Ik heb

zelf zodanige Steentjes , waar onder een ge-

krinkelde Wormbuis, die in Sponfen gevonden
waren 5 doch men twyfelt thans niet meer,
of het is een andere zelfllandigheid ,

tot de

Celleporen behoorende , die den naam van

» ztr Spons -Steen voeren mag *, en waaraan een
Mad7.. 206.dergelyke nuttigheid wordt toegefchreeven.

scheidkon. -Be Graaf Marsigli heeft een zeer

feeding?'
"^^i^wkeurig onderzoek, door de Scheidkonst,

in ’t werk gefield op de Sponfen. Vyf On-
een daar van , in een Retort gedaan

, gaven
in ’t eerst een geel Waterig Vogt, ter veel-

heid van een half Once. Toen kwam ’cr meer
dan een Once Geest over

,
die van kleur als

Honig, dik en zeer fcherp op de Tong was.
Het laacfte was een zwarte Olie , niet minder
fcherp , die zeven Drachmen woog

, en het
Overblyfzel twee Oneen. Het Waterige Vogc
maakte het Aftrekzel van Malva - Bloemen,
groen , als gewoonlyk , doch onderging met
Zuure Geeften, Vaste of vlugge Loogzouten

,
geen verandering. De eerfte. Geest werdt door
Geest van Salpeter en Geest van Zout

, 20 wel

als
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ais door het Afkoökzel van Galnooten, VI.

gedaan en rood gemaakt. Even ’c zelfde ge-

fchiedde met de zwarte Geest of Olie ,
op Hoofd,

welke oOk de Geest van Armoniak-Zout ,
Olle^'^^’'*

Van Wynüeen , noch Kalkwatetj eenige

doening hadden , maar de .Solutie van Subli-

maat gaf *er een Kleur aan als Melk ,
eti die

van Aluin, integendeel, maakte ze helder als

Water. Het Vaste Zout, uit de Doodeköp,

hadt cene Pisagtige Reuk j en werdt door

Zuuren ontbonden. Het Vlugge Zout , dat

meer dan twee Drachmen bedroeg j was blyk-

baar van eene Alkalyne hoedanigheid. Dus

ziet men dat de Sponfen byna zo veel vlug

Zout uitleveren als de Zee - Heefters ,
en ook

vrv wat meer dan Hertshoornen (*).

Onder de Winkel - Sponfen is , ten opzigt isrood.

Van de fydte en grofheid , een aanmerkelyk

Verfchil. Dus fpreekt de Graaf van eene Ërüim

van Brood Spons ,
welke hem op de Klippen

en aan het Koraal was voorgekomen j zynde V

zeer zagt , ligt en bekvVaam tot het indrinken

van Water ; weshalve zy ook , als zeer fyii

zynde, veel geagt werdt^ Hy geeft de Af-

beel-

(*) Volgens de Proeve van Monft. Matte, in ’t jaat

I706 gedaan, geeven 12 Oneen Litkephpon vyf en een half

Drachme vlug Zout ;
dat is de 5 Oneen ruim twee eri een

vicKlc Drachme, en 5 Hertshoorn maai iéts meer dan

een eii drie vierde Drachme. Mtm, de la Soc. de Mm-pellieu

ïoni. 1, p. 10.

Ff 2

I. DtEL. XVII. STUK,
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VI. beelding ,

zo van die Spons , als van derzelvef

LXXIV* Mikroskoop
;
waar uic de

Hoofo- fynlieid van haare Vezelen blykbaar was.
Tuk. Haare Oppervlakte hadc veele Heuveltjes en
Vroed, indrukkingcn- De Kleur was Menie - rood.

Purper, Violet of wit (*). De Heer Palï.as

laat op de W inkel - Spons cene Spongia Pariiceaf

dat is Brood - Spons , volgen , welke m de

Zee, aan de Kusten van Engeland en de Ne-

derlanden
, zegt zyn Ed. ,

voorkomt. De Af-

beeldingen , welken zyn Ed. uit Sf.ra aan-

haalt, echter, zyn aldaar vooreen ylLryonium

geboekt
, en dus wordt ook de Takkige Alcyo-

nie van R A Y , die week is , en van binnen

naar Kruim van Brood gelykc, door hem hier

t’huis gebragt ;
zo wel als die van Eli is,

waar van deeze Autheur de volgende befchry-

ving geeft (f)-

„ Deeze Spons is van eene zeer onregelmaa-

,, tige gedaante en witagtige Kleur
, groeijen-

„ de dikwils rondom Zee-Ruy en Korallynen.

„ Haare geheele Oppervlakte is vol van Hol-

„ ligheden, voor 't bloote Oog zigebaar, en,

„ wanneer men ze door ’t Mikroskoop be«

,, fchouwt , dan zyn alle de tusfehenruimten

j, van deeze Holligheden met andere kleinere

„ gevuld. Deeze hebben , ieder ,
een regel-

,, maatigen ronden Ingang, en fchynen te be-

ï> ftaani

Tlist. Fhyf, de la Mtr% p* SSi

(t) Cerail^ so#
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„ ftaan uit kleine Bondeltjcs van fyne door- VI,

j,
fcl>ynende Vezelen, die elkander kruifen ,

5,
even als of zy door ecnig Dier gefabriceerd Hoopd.

waren. Deeze Vezels , of liever Spicul(s ,
stuk.

„ zyn zo uiterraaate fyn en fcherp, dat zy

,, de Huid prikkelen even als de Vezelen van

de Jeukboontjes,”

De Heer Pallas, die de zelfftandigneid

by het Pit van Biezen vergelykt ,
zegt dat het

wanftaliige uirgebreide Klompen zyn ,
nooit

dikker dan een Vinger ,
tusfehen en om ver-

Ctylon*
fche.

fcheiderley Zee -Gewasjes groeijende. Meest

komt deeze Spons Takkig voor, volgens den

Heer Elli s. Zodanig is ook het Ceylonfche

Sponsgewas ,
dat ik heb, maakendc eenen Bal

van een kleine Vuist groot, gegroeid om de

Takjes van een Zee Heeftertje , dat eene Me-

nie roode Schors heeft , en dus deezen Spons-

Bal zeer verfiert. De zelfftandigheid is zeer

fyn en uit diygelyke Vezeltjes famtngefteld 5

20 dat dezelve, hoewel Olyfkleurig bruin,

veel naar Kruim van Brood gelykt.

Naderhand heeft de Heer Ellis op nieuws

de Afbeelding gegeven van eene Kruim

van Brood Spons, aan de Kust van Susfex door

zyn Ed. gevonden , verfch zynde fchoon

Oranje - Kleur ,
en met uitpuilende 'Fepels

voorzien, door welken zy, zegt by
, bet Wa-

ter

(*) FhU. rraKfaH, VoL. LV. p. -yg, Ta’j, X. f. A.

Ff 3.

i. DEEL, XVII. STUK,
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ter inneemt en uitwerpt. Dit Ichynt my vee4-r

LXXÏ^.®^'" ’ welke P a llas de T^pel- Spons

Hoofd- noemt, en tot -welke misfehien ook de Uaa-
*TUK, nelcara 'Spons van Ellis (*) zal behooren.

tx.

Spmgia
Oeulatu,

Oogjes-

Spons.
plaat

' pxxxv.
-Tx* 4»

(9) Spons mst Gaatjes, die zeer Takkig is
^

op Jlaande , taay , hebbende de Tak-

ken Spilrondagtig en Jlomp.

De ongemeene Takkigheid maakt in deeze

Soort van Sponfen veel blykbaarer Kenmerk

tot onderfcheiding uit, dan de kleine Gaatjes

j

hier en daar verfpreid ,
welke ’er den naam

van Oogjes - Spons aan doen geeven, By de
Kruidkundigen

,
ook , heeft men ze onder den

naam van zeer Takkige Spons voorgemeld ge-

zien, en fommigen hebben ze Spongieus Zet-

geheten (t). Ellis geeft ’er den naarg

aan van Getakte Brittanni/che Spons , om dae

zy op de Engelfche Kusten yglc. Zie hier,

wat Ijy daar van zegt.

De

(*; Ibid. Tab. XI. F. G.

(9) Foraininiilara RamofisSma erefta tena.x
,
Raml»

teretiusculis obtuCs. Syit. Nat. XIL Hart. CBff. 489. Span-

giofas Flicus. li A V H. /“tx. 309. Spongia Ramofa oculata

rirnlis ttmicola. 11 o co. J/us. 25S. T. iitf. Spongia Rainola

Britannica, Ellis Car. 80 N. i. T. 32. f. F. Spongia

Raiiiolü erefta fubcilis, Seb. JCai. III, T. 97. f. s, 6, 7,
F al i, Zoöph. 239. Oogjes- Spons. Lyst der Plantd. blads.

4S2. ,

(Tl Spongia ramofisllma oculata, .Bof. R H, Ini, alt, p, Sj.

Spong.olus Eucus, C, B AUH, Fir„ p. 365,
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De Vezelagtige Takmaakingen van deeze vi.

„ Spons zyn uitermaate fyn, teder L^xiV*

„ fchynende ,
van eene bleek geele Kleur en hoofd- '

„ zeer fraay gcweefzel. De Takken komen

„ ongeregeld voort, maar ftaan overcnd: zy spons.

„ vereenigen zig dikwils met elkander ,
en zyn

j, op zyde een weinig famengedrukt. Op

5, zekere regelmaatige afftanden kunnen \vy

3, ’er kleine ronde Gaatjes in waarneemen ,

,, welke regulier bewerkt fchynen te zyn , zo

„ als wy die in de Spinnewebben vinden”.

Volgens de Afbeelding van deezen Heer,

zouden de Gaatjes of Oogjes, in zync Engel-

fche Getakte Spons , meest op de fraalle Zyde

van de Takken zyn ;
terwyl ik ze in de mynen

,

ongeregeld , hier en daar verfpreid vind. Zelfs

zyn de Gaatjes veelal niet rond en zelden

uitpuilende, maar doch zigtbaar. Ik vind

ook weinig famengroeijingen der Takken in

mync Exemplaaren, waar van het eene bleek

bruinagcig geel is , het andere een fchoone

paarfche Krapkleur heeft, B o c c o N e meldt

van eene groene Heelleragtige Oogjes -Spons,

uit de Middellandfche Zee. -De Heer Pal-
jas merkt aan , dat de Boompjes van deezo

Spons zelden omtrent een Voet hoogte heb-

ben ,
en dat zy als uit eene digce Wolligheid

fchynen famengeweven te zyn, hebbende, als

men ze verbrandt , een fterken Dier Reuk,

De Heer Pontoppidans heeft dergelykè

v/aargenoraen aan de Noorfche Kust , 'die

E f ^ StroQ.
I, DEE}.. XVII. Stok.
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ATnl’ , of witagtig geel. Dk
Boompje, zege hy, heeft eenen vlakken Wor-

Hoofu- tel ,
waar mede zy allen , aan de Klippen

tjUE. hangende ,
best bewaard worden. De lieer

El LIS heeft naderhand een fraaijer AfbeeU

ding van deeze Oogjes -Spons gegeven (*),

meldende daarnevens , dat aan de kanten , en op

de oppervlakte der Takken, ryen zyn van kleine

Tepelagtige Gaatjes, door welken het Dier,

zegt hy
, zyn Voedzel ontvangt : doch waar

leeven dan de andere Sponfen van, die zulke

Gaatjes niet hebben?

X-
Sffongia
'muricata^

stekelige

Spa»:.

Cio) Spons met Gaatjes , die zeer Takkig

hoekig en taay is
,
hebbende Cylindrifche

,

Elswyze , uitpuilende Foren
, welke even

lang
,
in veel deden gefnaeden en Steke^

lig zyn.

In ’c Werk van S e b a komt een Afbeelding

voor ,
welke een Sponsgewas voordek

, raec

dikke Takken , zeer taay en rul , digc mee
fyne zagte Puntjes bezet, ’t welk gemeen is

pp de Kust van Delmina in Guinee. Uit

dee.1
)

(*) Piil, 'PranfaU, VOL. LV. pag, ISS. Tab. X. f- B,

(loj Spongia foraminulata , Ramofisfima angulata tenax;

roi'is cylindricis fubulatis prominentibus aqualibus niullifirlis

hispidis, Sysf, Nat. XII. Mus. Tesf. p. nS. T. ii, f. i.

Spongia Ratnis crasfiiisciilis tenax. Seb. ICah. UI. T, py. ft

/. Spongia muiicata. P all, ^söpb, 237, {tuig Sponsgewaj,

L^st dn Plar.ti. bl. 490,
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^eeze Afbeelding heeft de Heer Pallas Vï.

een Soort van Sponfen , zo het fchynt ,
met

den naam vtin Spongia muricata , dat Stekeligi^ Hoofd*

of Gedoomde Spons hstékeat

,

heftempeld.

zegt, dat het een Kurkagtig Gewas is ,
met

wyd gemikte Takken , die rolrond zyn ,
over-

al met menigvuldige Vezelen gedoomd. Zyn

Ed. geeft de dikte van een Vinger aan dep

Stam , en die van eene Schryfpen aan de T. ak-

ken. Hier betrekt Li

N

na; os een dergelyk

Sponsgewas toe , het welke zig in ’t Kabinet

van den Heer T essin bevondt, en waar van

de gedagte Kenmerken ontleend zyn. Het ge-

lykt, zo zyn Ed. aldaar getuigt, in Takkig^

heid naar den Jeneverboom. Van dit Sponsge-

was is door den Heer El lis ook ecnl fraaije

Aftekening in ’t licht gegeven

(ii) Spons met Gaatjes, die eenigertmate xi.

Takkig is en wanftaltig , runw
, zeer

taay , niet de Takken knobbelig en vol Knobbelige-

Holligheden.

Dit

(») Phil, TranfaU. V Q L. LV. pa^. 2811. Tab, XI. f. F.

f ii) fatanalnuhta fubramofa difFormis fcabra tena-

cisfiraa ,
Böinis nodolk cavernofa. i',». Nat. xit. Spongia

fcabra lainofa tenadslinia,RanTisnodofis perforatis. Roven
hufi, 5^^* Alcyoninm quipti genetis tcrtium, Me^.

p A T. Arratita. lo6 . Spongia minor inollior Alcdullx Faiiis

fimilis, Fibïis tcnuisfimis. Sloan. Jam. i. p. 63. t, 23.

f. 5. Spongia rigida Rainofa, Ramis foraminulatis &nodofls.

SE». Kah. in. T. 9«. f. Spongia tubens. P A L l. Zaöfh.
a.3 8, iïJt dtr Plar.ii. bl. 49i.

Ff 5
h DEïL. XVII. STDIti
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VI.

Afdekl.
LXXIV,
Hoofd-
stuk.

Kr.cbhcligt

$pons^

Dit Zee- Gewas js van fomrnigen voor de

vierde ,
van anderen voor de vyfde Soort vaa

yllcyonium Dioscoridis gehouden. Slo-
A K E noemt het een V^^eeke Spons , die naar

Kruim van Brood gelykt
, met zeer fyne V e-

zeltjes. De 1 akkigheid onderfcheide hetzelve

voornaaraelyk van gedagte Broodfpons
, die

ook wel Takkig groeit , doch wier Takken

zig tot Kluwens of Klompen vereenigen

;

terwyl dit Gewas zig Boomagtig vertoont

,

met dikke Knobbelige Takken
, en daar van

heeft het den bynaain. De Heer Pallas
noemt het Roodagtige Spo.-r; doch dit is niet

eigen , dewyl men ze , volgens zyn eigen he«

rigtj ook Witagüg aantrefc, Dat van Seb a
,

’t welk volgens zyn Ed., de geftalte zeer wcl

yitdrukt, hadt een vuil -graauwe Kleur, naar

’t bruin hellende. Het wordt daar genoemd
een hard TakKig Sponsgewas , met doorboor.

de cn geknobbelde l akken
, en , ten opzigt

van de Gaten, die in de Afbeelding op het-

zelve hier en daar verfpreid gevonden worden

,

merkt zyn Ed. aan , dat het dezelvcn by paa-

ien, op eene ongeregelde wyze, in ’t vei band

geplaatft heeft. Wegens dezelven geeft ’er do

Heer Boddaert den naam van Zeef - Sporn

aan; doch dien zou men ook aan meer Soor-

ten van Sponfen kunnen geeven. Dat vag

Seba was afkomftjg uit «Ie Zuidzee.

(te) Spons

j
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(ii) Spons, die Poreus ,
eenigertnaate Steke-

lig is ,
met Wolligheid. LXXIV,

Hoofd-

Op verfcheiderley Zee - Planten , in 't by* s>tuk.

zonder aan ons gewoone Zee -Wier ,
by Lt n-

KiEUS Zojiera genaamd, getuigt

dat decze Spons voorkomt, „ Dezelve is, zeg

„ hy, aan de Oogjes- Spons gelyk, maar ge-

„ heel Wollig, van buiten eenigermaate Steke-

,, lig ,
doorboord met kleine Gaatjes , die biet

,, en daar verfpreid zyn ;
uitermaate zagt ,

digt

,

j,
vaal van Kleur, rondagtig van geftalte.” Wei-

nigen zullen deeze voor wat raars befchou-

y?en.

Het kan dat Takkig Sponsgewas niet zyn,

van den Heer Ellis op de Kust van Sus-

fex gevonden , ’t welk overal mee een fync

Wolliglieid of Dons zo digt bedekt is , dat

daar door de kleine Gaatjes van de Oppervlak-

te geheel verborgen zyn (’^> Dit laatfte ge-

lykt veel meer naar dat gene , ’t welk de

Heer Pallas Dod- Spons, Spongia Tupha^

noemt ,
welke benaaming van de gedaante der

Lifchdodden , Typha , afkomftig zal zyn ;

liebbende hetzelve korte, digt geplaatfte, fa-

inengedrukte, opgaande, fpitsagtige Takken,

die doorgaans met elkander vereenigen, be-

ftaan-

(lï) Sp.mgia
fubïaculeata tosnentofa, Syst. Nm.

au.

j
rhil. Tranfaü. VoL. LV, p, 28S. Tab,X. fifi. C.

I

l, Cütï-. XVIl. STUK.
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flaandq uic eene Wollige, yle, taaiagtige zelf-

LXxl'v.’
ftandigheid, welke de Oppervlakte met zagte

HoorD- Vezelen gedoomd heeft. Deeze komt voor
STOK. in de Middellandfche Zee

, als uit dezelve

door Marsicli voorgefteld zyude

Spons, die eenvormig is, met eenregf

oj:Jlaande Steel ,
de Takken daar tegen aan

gedrukt. Poreus,

Dit Sponsgewas, uit den Noorfchen Oceaan

afkomftig
,

hadt dc hoogte yan aoderhalven

'Voet, met eenen Spilronden Steel, van een

I>uitn dik , aan welken eenige regc opftaand?
Takken, geenszins afwykende van den Steel,

zig bevonden, ’t Geheele Gewas hadt byna

de zelfllandigheid van de Winkel - ^'pons ,

doch was een weinig vaster , doorboord met
een menigte van Poren, die als met een zeer

kleine Speld geprikt zig verwonen.

Rosfe. Wegens de GellaUe fchynt naast aan deezq

Soort te komen , die de Heer P a l l a s Goud-
geele of Rosfe Spons noemt (f)

,

uit de Wesc-

in,

Wst. Piyf. de la Mer. p. 8i. Tab. 14. N. 71. Zoudea
de voorgemelde Zee- «allen van Klf.in, welken die A^-
theur aanmerfct uit de tVoUigheid

, die aan den Hourigen

Stam van he: Zee Wiet groeit, te beflaan; ook met deerte

Soort van Spons overeenkomflig zyn ?

ft 3) Spongia conformis , caiilescens ,
ercdla, Ramis ap»

ptesfis poiulofis. Spt. Hat. Xlt.

(j-) Spongia amorpho - fubrainola ,
rigidislïma

, fiilra,

Zoóph. N* ®30« Lyit der Plantd, bladz. 481,

Xlfl.
Spfirtpria.

Bacillaris,

Stok-

Spons.
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indiëD afkomftig. Dezelve ,
zegt hy , heeft

doorgaans lange ronde tnkkige Stammetjes ,

ter dikte van een Pen of Vinger opgroeijendci Hqofd-

Haar Getveefzel is ftyf , beltaande uit Haair-'^'^'^K,

agtige Vezelen , die ongeregeld door een ge-

vlogten zyn
,
hebbende dikwils in de tusfehen-

ruimten een foort van Lil ,
die 'er dan een

donker bruine Kleur aan geeft. Ik ^
.

een Sponsgewas ,
dat byna een Voet höog IS

en drie agclte Duims dik , geelagtig ros van

Kleur , zynde voor ’c overige met zyne be*

fchryving overcenkomftig. De Heer B o n-

DAEaT noemt het de Oranje -Spons, doch

onder de gemeeiie Sponfen komen voor ,
die

veel hooger Oranjekleur dan deeze zyn. Ook

is, om die reden , de benaaming van P A L L A s

met zeer eigen.

(14) Spons y die eenvormig is, gegaffeld, regU
^

xiy.

opjlaatide ,
tweevoudig uitgebreid , Rol-

rond, buigzaam, met Wolligheid

zet. Spons»

Of dat Zeegewas, ’t welk Rumphius
eot de Kraalboompjes betrekt en Lithodendrum

Lit-

(14I Spmgia conformis dichoeoma ereSa diflidia birstia

,

C-lindrica flexilis tomentofa. Syst. Nat. XII. Spongia dichoé

torna. G u N N. Nidros, VOL. IV. f»
4,^

An Lithoden-

drum Liltoreum. Rü M P H. VI. T, R6. f. 3, spongia

Cccvicornis. PALL, Lyst dtr Pltnti. bl, 489,1

I, dsel. xvn. Stuk.
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VL Littoreum noemt

, rnet deeze Soort overeeri»

L^XIV een Sponsgewas zy, is dui-

Hoofd- ftcr, en ray niet waarfchynlyk. De Herts-
STUK. Hoorn SpoQs van den Hecr PALLAS* uit

Hoorn’
Middcllandfche Zee

, zou mooglyk een

Spons, zelfde kunnen zyn « met dat graauwe Spons-

gc'.vas, van^twee Spannen lang, het welke de

Heer Gu nn erüs, Bisfchop van Drontheira,

in Afbeelding gebragt heeft. De Heer Ellis
heeft hetzelve ook in Plaat vertoond (*). De
Kenmerken zyn door onzen Ridder dus opge-

geven.

i. Het heeft de gedaante van Koraalgewas 4

1, ’t is gegaffeld, een Voetlang, regtopftaan-

,s de, Spilrond, van dikte als een Pennefchaft,

„ tweevoudig uitgebreid met dc Mikken taa-

melyk wyd en eene digte zelfftandigheid

„ naar ’t binnenfte van de Boomzwam i^Jgari’

5, cum') gelykende , Wollig ruig en taay”.

Gunnerus 'merkt aan , dat de zelfftandig-

heid in zyn Exemplaar zo murw v/as, dat men

het zonder breeken naauwlyks kon aanraaken.

Dit verfchilt wat veel van taay, gelyk de Heer
Pallas meldt , aangaande zyne Herts-

Hoorn-Spons. Ik heb ’er één, die naar dezel-

ve vry wel gelykt , doch ook eer murw is

dan tady.

(lO Spons,

(*) PM. trmfa&. VoL. LV. !»• 288. Tab. XI. Fig. u
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(ij) Spons» die eenvormig ü ,
kruipende en

^
VI.

^
broofch, met regtopfiaande , ronde t i^^'Lx^xrvl
pe Takken • Hoofd-

stuk.

In de Meircn vati Sweeden en Engeland,

zegt LiNN^.tJS , komt deeze, omtrent ter

diepte van een Vadem ,
onder het Water

kruipende voor. In haare E^oren heeft Dok-

tor C. Blom, voegt hy ’er by, in de Herfst-

tyd , blaauwagtigc Bolletjes verfpreid gevon-

den , ter grootte van Thym - Zaad ,
welke

glanzig waren , en in de Vlam van eene

Kaars vonkten. Zyn Ed. vraagt, of dit vreem-

de Lighaampjes zyn?

(16) Spons, die eenvormig is^ regtopjlaande

,

xvr*

broofch en van veelerhande gedaante.
Rivier-

Onze Ridder merkt aan , dat deeze Soort

in de Rivieren der Noordelyke deelen van

Eu-

(iS) conforms iepens fragilis, Ramis ereSis te-

tetibus obtufis. Faun. S»ec, HQo, Spongia Ramis teietibiis

öbmfo. L«pp. 5 J 3. Spongia Ramofa Fluviatilis. RA J,

HisU UI*

( !«} Sponp^ confotrais crefta fragilis polymorpha. Sysi.

Nat. XII. Spongia PluviatUis. Fhr. Smc. 1191. Spongia

Aqiiatica Cctatoides. Loes. Prusf, 171. t. sa. Spongia

Fluviatilis
anfradnofa fragiüs Ramofcfima. PLUK.Piyi ita.

f. 3 .
spongia Fluviatilis ad Confervam accedens. Rupp,

ym. 308. T. 3- E. I’ fxLti, Ziópb, »3 l. Riviei- Spons.

J.yst der Planti. Madz, 433 .

I. DEEI.. XVII. STUK.
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VI. Euro[)a voorkomt
, en dat in haare Porën dik-

tMlV. groene Lilagtige Zaadjes zitten. Dé
Hoofd-* Heer P AL las zyne twyfeling ge- uitliebben-

sïuK. de, of zy wel van de voorgaande verfchillefl

iS^o«f

^ ^ -fl' ü s thans het ondërfcheid

voor. „ Zy vérfchilt
, (zegt zyn Ed.) vati

„ de voorgaande, daar zy in plaats, in Vifchi'

j, ge Reuk , en in groene Kleur méde over-i

„ eenkomt
, doordien dezelve een Spilronde

j, kruipende Steel heeft, met Rolronde, regt*

op [taande, van elkander afgezonderde Tak-

j, ken, in de geftalte van rood Koraal; ter-

i, wyl deeze öp Hout groeit en wanftaltig iS

„ of van veclerley gedaante, hoedanige Spons

„ door Pluicenktius is afgebeeld”.

Het is my , in de eerfle plaats, vreemd ,

dat eén Gewas eenvormig kan zyn en tevens

van veelerley gedaante, naar 't gene de Ken-

merken behelzeiii Het woord conformis , naa-

melyk ,
heb ik zodanig tiegréepen

, dat die

Sponfen aan haare Geftalte kenbaar waren 5

niet aan de zelfftandigheid alleen , gelyk dé

VVinkelfpons en anderen. Hoe kan ook een

^ Sponsgewas , met Rolronde Takken, de ge-

flalte hebben van rood Koraal? Hoe kan eert

Spons , van veelerley gedaante , in eene zelfde

Figuur worden afgebeeld ? Dit alles is my
duifter;

R A Y getuigt , van dé gene ,
welke N E w-

föN in de Rivier Yare, in Engeland, gevon-

den hadt, het volgende. Gedroogd zyndej



Ij is zy Afchgraauwer van Kleur , dart de

i,,
voorgaande , [te weeten de Getakte Spons

l^xiv*
van C. Baohinus .3 Zy heeft Takjes, Hooitd-

ten minde een Vinger dik, of zo dik als de

Pink {*) ;
wdar van fommigen ,

door hunne
Sfónsi

„ verdeelingen , naar Vingers gelyken ;
ande-

4, ren aan ’c End gegaffeld cn als gehoornd

.4 zyn ; anderen op verfcheiderley^wyze en

,, zonder ecnige regelmaat verdeeld.

In Vrankryk zyn ook Rivier- Spon fen waar-

genomen. De Heer Reneaulme vondt ’er

een in de Seine , die gehecht Was aan de Stee-

nen van één der Boogen van de BTitg ,
welke

men Pont Neuf noemt (t)< Deeze fchynt

nog grootelyks van de Rivier * Spons van

Pr. üKENETius te verfchillen ,
zo hy aan-

merkt ; alzo de Afbeelding van dien Autheur

de Enden fpits , en de zyne dezelven rond

h"eft en ftomp : ook zyn de Takken aldaar

meeftendeels Vorkagtig of gegaffeld j ’c geen

zeldzaam w.is in de zyne j verder vertoonde

die het onderfte als een ronde Bol 4 daar dee-

ze een uitgebreiden
,
platten , taamelyk dunnen

Wortel hadc.- „ Dat meer is, zegt hy, heeft

„ de onze de Takken op zig zelf Itaande en

,4
niet verdeeld, ’c gene in ’t geheel niet ftrookt

roer de korte befchryving, welke Ray ’er

jy van geeft. De enkele overeenkomst zou

„ be.

(*) Ramults Ofgitum minimum crasfis.

(tj Je l’Acad, R* dss Sc. de Pórht de 1714+

Gg
i DEEi. XVIt, STUK.
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j, ftaan in de Afchgraauwe Kleur, indien men

I.FxiV.”
uit den Aucheur vernam, dat het Ge-

Hoofd- ), was die niet krygt
, dan verfcheide maaien

STUk'. jn Water gedompeld
, waar door het zyne

” Slyraigheid verliest
, en daarna gedroogd

„ zyiide. De uitdrukkingen van 1’lukene-

„ T

I

us

,

anfractuofa ^ pérfra^iUs
, zyn taame-

„ lyk gepast, doch niemand deezer Autheuren

„ fpreekt van den Reuk , die zeer aanmerke-

„ lyk is.”

Hy hadt gezegi , dat dit Sponsgevras cen

fterken Vifch - Reuk heeft , die langs hoe

meer toeneemt , wanneer men ’t zelve eenigen

tyd in Water bewaart. ,, Zo men het ,
reeds

,, droog zynde , wederom in Water fteekt ,

„ dan hervat het allengs zyn voorige uitge-

„ breidheid en zagtheid , en krygt een Kleur

„ die donkerer is , dan hetzelve Na'uurlyk

,, in het Water heeft , terwyl het groeide :

„ zo men zeggen kan dat een Lighaam groeit

,

„ waar in geen Werktuiglyk Geitel te ont-

„ dekken is. Men kan ’er het Water uitdruk-

„ ken, daar zy mede gevuld is, gelyk uit an-

,, dere Sponfen , doch , zo men ze te veel

,, drukt , dan kruimelt ze weg. Eindelyk ,

„ wanneer men deeze Spons , na verfcheide

j, maaien in Water gelegd en wederom ge-

,, droogd te zyn , voor de laatftc maal laat

„ droogen , dan neemt zy cene Afchgraauwe

„ Kleur aan, en verliest haare Reuk.”

Een Koek , van een Kwartier tot een half

Duim
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Duim dikte , aan platte Steenen of Paaien VK
gehecht, ftrekc tot een Wortel voor deeze^FMEU"

Spons, die Takken uitgeeft van twee, drieHooFD.*
of vier Duimen langte

, van dikte als de stuk.

Pink of kleinlte Vinger van een Menfch

,

fommigen enkeld, fommigeH gegaffeld of ge-

vorkt aan ’t end Homp, en ongemeen ver-

fchülende van geftalte. Men heeft, evenwel,

ook I lompen van dit Sponsgewas gevonden

,

die niet veel minder dan een Voet hoog wa-
ren , en grooter. De Kleur , frifch uit het

Water komende, is bleekgroen, naar ’t gee-

le trekkende : men heeft ook , in ’t end van

July , het uicerfte van alle de Takken , ter

langte van een half Duim, geelagtig wit ge-
zien , bleeker dan Citroenkleur. Met zyne
Slym gedroogd , is het geheelc Gewas vuil

geel , met eenen Glans , als of het gevernist

ware.

„ Droog zynde (zegt Reneaulme,} is

,, deeze Plant zeer broofch , zy breekt ligt

„ en is zo wryfbaar
, dat wanneer men ze

„ tusichen de Vingeren drukt
, haar deden

„ geen ander verband fchynen te hebben ,

,, dan het gene hun de Slym gaf, welke zig,

„ droog zynde
, gehecht vertoont aan de

„ kleine gebroken Vezelen; bykans op de

„ zelfde manier als het Mergfap
, dat men

jj waarneemt op de Beenagtige Vezels in de
,

M tedere en Ce'luleuze gedeelten van de
5, Beenders der Dieren. Uitwendig is deeze

Gg a Plant
I. DSEl, XVII. STUK.
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VI.

Afdeel.
LXXIV,
Hoofd-
stuk.

JUvisr»

Spsns^

n PlaQt rompelig en ongelyk
,

vertoonends

,, zig als Sagryn voor ’tblooce Oog, cn heb-

„ bende eenige taamelyk groote Poren of

„ Gaten , welke op een ongeregelde manier

j, verfpreid zyn , volmaakt gelykende naar de

,, Openingeu in groote Sponfen: maar,dezel.

„ ve met een Vergrootglas befchouwende

,

„ dan bevindt men ze doorboord met een®

„ outelbaare menigte van kleine Gaatjes

,

„ wier kromlynige figuur niet naauwkeurig te

„ bepaalen is; hoewel zy fchynen meest van

„ de zelfde grootte en even ver van malkan-

,, der geplaatst te zyn, De randen van deezs

„ Gaatjes , gevuld met Slym , zyn in de ge-

„ hecle omtrek verfierd met byna ongewaar-

„ wordelyk kleine Haairtjes, Wat dc inwen-

„ dige zelfftandigheid aangaat
, die bellaac

„ t’eeneraaal uit kleine korte Vezeltjes, ver»

,, fcheidelyk op elkander geplaatst
, welke ,

„ door hunne onregelmaatige fchikking, ecti

„ zeer onegaal geweefzel formeeren, welks

„ tusfehenruimten gevuld zyn met tle gedagte

„ Slym, en, als die Slym ’er uit is, dan blyfe

„ ’er flegts , om zo te fpreeken , een bloot

„ Geraamte over , waarj in men niets dan

„ Draaden waarneemt.

„ My erinnerende , hoe de Jongens weleer

,

„ onder ’t baaden, om elkander eene pots te

3, fpeelen , in ’t Water eenigen der naakte

,3 Lighaamsdeelen van hunne Makkers plagten

„ te wryven met een Soort van groene Mos,

„ wel'



J

OE Sponsen. 469
ê

welke zy van dat gedeelte van ’t 't Paalwerk VI.

g, der Molens namen
, dat z\g onder Water

,,
bevondt ; ’t welk aan de genen , die ’er Hoofd-

„ mede gewreeven waren, een zeer ongemak*

„ kelyke Jeukt verwekte: verbeeldde ik

„ dat het wel deeze Plant kon zyn, door wel-

>, ke die uitwerking veroirzaakt werdt- Ifc

nam ’er dan de proef van, en myn Arm met

3j dit Sponsgewas gewreeven hebbende, kwam
g, ’er een zeer kcnnelyke roodheid op, zon-

,, der blykbaare verheffing van de Huid,

5,
doch vergezeld gaande miec eene flaauwe

„ jeukt, bykans gelykende naar die , welke

men gevoelt, een Uur na dat men aan Bran-'

„ denetelen geraakt heeft , indien men lyd-

,, zaam genoeg geweest is , om zig niet te

„ krabben. Deeze Jeukt hielde byna agttien

„ Uuren aan. Ik heb deeze Proefneeming
,

,, altoos met den zelfden uitflag , herhaald.

„ De uitwerking fchynt te ontllaan uit het

„ indringen der kleine Haairtjes, die de Poren

„ van deeze Plant uitwendig omzoomen
, iq

de Gaatjes van dc IJujd” (*},

LXXV. HOOFD-

() Deeze Jeukt verwekkende Eigenfchnp fchynt veel

overeen te komen roet die der Zee -Ballen, zie hier voot

hbdz, 411,

Gg 3
I, DEEÏ,. XVII. STOK.
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Afreeu.
LXXV. LXXV. HOOFDSTUK.
Hoofd-
stuk. Befchryving van ’t Geflagt der Koi^stge-

•W AS SEN.
• t

Naam. ^oze Ridder, die Korstagtige Zee. Gewas-^ fen ,
welke van geene Steenagtige na-

tuur zyn , volgens zyne Rangfchikking onder-

fcheiden willende van de genen ,
die bevoo*

* Zie rens tot de Milleporen zyn t huis gebragc * »

Wadz.
bevoegd een nieuwe benaaming te gebrui-

ken voor die Geflagt: want het reeds lang be-

kende -woord Efchara begreep ze beiden. De
• Schryvers van de -voorgaande Eeuw noemden

dus Steen- of Kalkagtige Gewasfen , die als

het geweefzel van Linnen vertoonden (*j. Men
kan dan niet met den Heer P allas zeggen,

dat LiNN.ffiOS, zonder de minfle noodzaak»

lykheid ,
den naam van Efchara met dien vaii

Flujira verwisfeld heeft; noch hetzelve voor

eene lastige en nadeelige , uit louter goeddun-

ken voortvloeijende , naams • verandering >

uitmaaken (fj. Zo ergens, immers, hier

geldt het Spreekwoord , dat een goede Leer-

wyze een goede Onderfcheiding vereifcht.

’c Woord

t*) Efchara est Planta: genus fere Lapideutn , Tclam tex*

tura fu* quodamirodo referens, TotlRN*r. Inst. Bei ^ler-

harU. p 57S.

(t^ Zoöphjt, p. 33 , Nomen Efcharsc in Pluftram ttaiifmn

tavi
,
quum prim Aloubi homonymon , zegt 1. 1 n N ae u s.

I
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’t VVoord Flujlra beken ik ,
wel is waar ,

VI.

niet zeer bekend te zyn
, doch het is nietLxx!(^•

nieuw verzonnen
, noch oneigen. Men heeft Hoofb-*

’er door verftaan een vlakke uitgeftrektheid ,

gelyk die der Oppervlakte van de Zee of vau

ftil Water (*) : doch dit Woord werdc dan

in ’t meervoudige gebruikt. Ik heb geen be-

kwaamer Nederduicfchen naam daar voor be-

dagt , dan van Korstcewas; want die

van Hoormiier fcbeen my r iet zeer gepast te

zyn. Veele Autheuren hebben den Latynfchen

naam Efchara , die byna het zelfde uit-

drukt , zelfs in andere Taaien fchryvende

,

behouden.

Het is , volgens de bepaaling van onzen Kenmer.

Ridder, een geworteld of ergens op vast
tende Gewas , overal bedekt met Celluieuze

Foren , uit welken Polypen als Bloempjes

voortkomen. Dat echter ook eene Plantaar-

tige groeijing in hetzelve plaats heeft , willen

wy gaarn erkennen; ten minde in die Bladerige

Soorten , welken de Kruidkundigen der voor-

gaande Eeuw tot Wier, Zee-Ruy of Zee-
Mos, betrokken hebben.

LiNN.®us heeft in dit Geflagt een groote soortee-

verandering gemaakt. De Pypagcigcu
, die ’er

zig in de Tiende Uitgaaf van zyn Samendel
in bevonden ,

heeft hy allen daar uit gemon-

fterd ,

(*) Fluftra dicunrar ,
euni in Mari Fluftus non raoventur,

Sai-m&sius de rallio. p. 139.

Gg 4
I. DEEL. XVII, STUK.



VI.
Afdeel.
hXXV.
Hoofd
STUK.

I.

yiuflra.
Ftluicea,

Bladcrig

KorsigB'

was.
fiaat

CXX.XVI.
Fijr, I.

4p Beschrïving van

fterd, cn ’er thans twee Hoofdverdeelingen iq

gebragc, waar van de eene die bevat, welke

wederzyds ,
de andere de zodanigen die maar

aan de eene zyde Poreus zyn. Drie Soorten

tekent hy van de eerften, drie van de laatften

aan>

(O Korstgewas, dat Bladerig getakt isy de

Enden Beitelswys' afgerond hebhende-

De Kruidkundige Autheuren hebben zig dce-

zp SoQrt ,
zonder eenig bedenken ,

toege-eigeodo

Bauhinus hadt het breed gehoornd Zee-

Wier , met Gaatjes ,
getyceld. ToornEFoRT

brengt het in zyn Gcflagt van Fucus t’huis,

onder den naam van R a y , die het genoemd

hadt Zee-Ruy f welk door zyn Gctyeefzel een

Linnen of Zyden Stoffe nabootst. M o 8 i s o n

noemt het Zee Mor

,

dat ruuw en wicagtig is

,

gelykende naar eene Zyden StolFc. Hy geeft

'er een Afbeelding van, zo wel als Toür-

f? Ë ir o R T en E L L I s. Peeze laatfte Relt

het

fO Plujlra Fnliajci rsinofa , laclnüs Ciineirormilais rolun*

datis, Paun Sutc, iiji. Millepora Memhranacea ,
&c. llirr,

Cl-ff'. 480. Efchata (oliacea &c. EuliS C.orail. ro, N. i.

T. 29 , A* I'orus Cetvinuj. R A u H. Pin, 3 « 7. Alga Marins

platycccaios poiola Bauh Hi>t. tll. p 799. Musfus

tiniis Scc. Mor IS o N. flht, lir, p. <540 ,
T. 8. f« lö.

Fiicus Tclam Lineam Seticeamve tcxtucS fua xmulans. R AJ,

AfSb 4 '»- N. 0. Jüss. Mim de i'Acad. de 1742. p. iss,

T 10. f. 3. P A L L. Znopkt lö, Btfe<l geWadecd Uoojnvif^

tyit der Plmid, bl, 63,
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i;et voor onderden nsam van Bluderige Efcbar

^

fa, Spongieus is met ontelbaare Poren,"^“^^*

hebbende wedcrzyds beurtlingfe boogswyze Hodfd-

Cellecjes. De Engelfche naam fchync Breed-

bladerig Hoornwier te betekenen. 2ie hier

wat zyn Ed. daar van zege,

j, Deeze Korallyn ,
frifch uit de Zee ge-

}, nomen , is van een Spongieus zagt Ge-

„ wecfzel en heeft eene zeer Vifchige Reuk,

„ maar , eenigen cyd op ’c Strand gelegen

,,
hebbende , wordt zy ftyf en Hoornagtig ,

j,
gelyk ’t een of andere Soort van verdorde

,, Bladen. De beide Oppervlakten, met een

,,
Vergrootglas bekeeken zyndc , vertoonen

„ zig als met Celletjes bedekt , en , een Stuk

„ daar van overdwars afgcfnccdcn zynde

,

y,
kan men het dunne Vlies waarneemen

, dat

,,
voor de Celletjes van ieder. Oppervlakte

j,
tot een Grondlteun ftrekt.

Het maakzel van de Celletjes is zeer

merkwaardig , alzo ieder aan den Top Boogs-

wyzc gewelfd is, en een weinig famenge-

„ trokken aan het laagfte deel der zyden , om
plaats te maaken voor de Boogen van de

twee naast daar aan paaiende Celletjes
, zo

,,
dat -er ,

door deeze zonderlinge famcn'lel-

ling, geen ruimte verloorcn gaat. De In-

g^^g
oniniddelyk onder den Boog in ie-

”
der" Celletje ,

en de Wanden der Celletje*

„ fchynen met Doornen veriterkt te zyn. Ik

fj
heb aan den Ingang van veelen een klein

O g 5 Schaal-
l, deel. xvn. STuit.

I
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ï, Schaalagtig Lighaampje, dat naar een Dou-

LXXv!" ” bletfcbulp geleek, vaa eene doorlchynende

Hoofd- jj
Amberkleur , met een zwarte Stip , zynde

stok. het Lighaam van het doode Dier, gezien”.

PoMen ElLIS iD

p]aa[ vertoond, die aanmerkt, dat de vermaar-

de Doktor JussiEü kleine Polypen , zig uit

deeze Celletjes uitbreidende, ontdekt heeft,

Deeze fielt de Celletjes voor , als kleine Ke-

geltjes, naar hoven wyd en open , v/ederzyds

gedoomd
, en zegt

: „ het Dier , in ieder

„ Hokje vervat, doet niet meer dan de helft

,, van zyn Lighaam voor den dag
i

komen,
„ waar van de Kop zig onderfcheidt door een

,, kleine uitpuiling , omgeven met tien fyne

„ witte Hoorntjes , welke , zig verlangende

,5 en in ’t ronde uitbreidende
, de gedaante

,, van een Trechter nabootzen door de plaat-

,, zing
,
welke zy neemen. By aldien men

„ het geheele Dier wil waarneemen, zo als

„ het begreepen is in zyn Hokje, dan moet

,, men eenige gedeelten van één der Lappen

,

„ waar uit het Gewas beftaat , affeheuren,

„ waar door zig verfcheidene van deeze Huis-

3, jes zullen openen , laatende het geheele

,, Lighaam van eenigen deezer Dieren bloot.

5, Alsdan ontdekt men door hec Mikros-

}> koop, dat zy ieder gelyken naar een zeer

,, klein wicagtig Wormpje , welks onderfte

„ End aangehecht is aan den Bodem van een

„ Hokje, het mtdden des Lighaams een wei»

„ nig
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„ nig gezwollen, en dat het bovcnfte gedeel- VI.

„ te , voorzien met verfchtide Hoornen ,

,,
deszelfs Kop is. Deeze Worm is een Hoofd!

,,
zeer kleine Polypus van ongevaar een hal-

„ ve Lyn lang, en men kan die Diertje, ten

„ opzigt van zyne geftalte, niet beter verge-

j, lyken, dan by een van die Zaadjes, welke

,, met Pluis van boven zyn gekroond.

„ Dit Gewas (vervolgt hy,) ’t welk men

,, tot dus verre voor een Plant gehouden

„ heeft, is door ImperatuS Potus Cer-

,,
vinus geheten ; zo wegens dePoreufe ftruc-

„ tuur , die hy ’er in waarnam
, als ojn dat

„ het door. zyne platte
, en met Lappen uit-

3, gefneeden Steelen , naar het Gewey van

3, een Damhert gelyke. Een breedc dunne
Grond, fop een Steen, Schulp of Klip ge-

„ plakt ,]
waar het aan groeit , geeft veele

3,
dunne Steeltjes uit, die zig als Bladerloof

uitbreiden ,
waar van de Lappen in ’t mid-

*’
den roodagtig , aan de kanten witagtig en

3,
van eene Vliezige Celluleuze zelfltandig-

„ heid zyn”. Dergelyke Vertooning maakt,

ook, dat Takje of Stammetje van dit Zee-

Gewas ,
uit myne Verzameling

, in Fig. i ,

op onze Plaat CXXXVI, afgebeeld
; doch

hetzelve ,
droog zynde , heeft een egaale rood-

agtjg geele Kleur , en is hier en daar met

cène Soort van witte Korallyn begroeid.

De Heer Pallas oordeelt, dat het geens-

zins de Porus Cervinus van Imperatus zy,

en
I. DEEL. XVn. STUiU
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AfLk. “ . indien dezelve van eene Sceen-
LXX'v. '>8"S<> ”»“« was, heeft zyn Ed. daar toe
.™”°'

f„T'v,Wt Kodic ditwlam de •Vinter, zo 2y„ ej_ „aargenomen heeft

,

by geheele Eosfen op „„ze Stranden aanfpoe.
Icn zynde waarfchynlyt van de Klippen aan
de lingelfche Kusten afgerukc. Hy vondt 'er
verfcheidenheden van met de zogenaamde
Bladen aan ’t Knd zeer breed, anderen diep
ingefiieeden

, eenigen met lange fmalle Lap-
pen, en fonTmigen, doch zeer zeldzaam

, met
alleen op de kanten en Vinsv/yze verdeeld
Loof. Lccgelyke veiTcbillen openbaaren zig,
wanneer men de gedagte Atoeeldingen , van
ToüRivEFORr

, JüssiEo on Ei.ns, mee
elkan^r

, en met de onze, vergelykt. De
grootfte hoogte was van een half Voet en de
breedte der Blaadjes als de Pink of klein fte
inger van de Hand. Verfch uit de Zee ge-

haald zynde, hadt het iets van cene Citroen*
Keuk, zegt hy

, met de gewoone Reuk der
Ltghaamen, die uit de Zee komen, vermen-d

zynde, ook eenigen

p-af hp/^
° gebrand

, echter,

P;
, Tu “^"'^^'^^elyken Stank uit , en

netzelve fcheen een groote veelheid van eeno
alkagtige Aarde te bevatten. Door eeno

iialcinatie, van een half Uur lang, hadt het
Begts een derde deel verlooren,

(*) Korst-
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(ct) Korstgewas , dat Bladerig en eeniger- Vi.

maate gegaffeld is, met de Blaadjes '’*'®**

lx°xvi*
nig verbreedende eri aan de Enden als tiooFsI

afgefneeden.
stuk,

it.
Ecbara

Op dergelyke m^nief ,
byjia ,

ftelt de Heer

Ellis een Soort van Korstgewas voor, datyoi^ig,

insgelyks voorkomt aan de Europifche Kusten.

De fmalheid der Lappen ,
waar in het verdeeld

Is, die hier weezentlyk naar Blaadjes gelykeu,

onderfcheidt hetzelve van de voorgaande Soort.

Ook verfchilt het daar in van dezelve aamner-

kelyk ,
dat de Celletjes langwerpig vierkant

en op ryën overlangs geplaatst zyn , geeri

Tandjes op zyde hebbende. De Heer Pal.
LAS geeft ’er, wegens de figuur der Blaadjes,

waarfchynlyk , den naam aan van Securifrons i

alzo dezelven Byl- of Ileitelagtiger dan in dé

voorgaande Soort zyn. Ook heeft deeze Soort

zekere Steeltjes aan ’t onder-end, die zig vol-

maakt als Worteltjes vertoonen ; zo dat zyn

Ed. dezelve ten hoogden flaby oordeelt te ko-

men aan de Celdraagende Korallynen. Men
vindt

(2) fUiJhra Folincea fubdichotoaia , Laciniis lïnearibas

ftuocatis.
XII. Efirhara loliacea millepora tenera

angitftior ,
Foliolis quafi abfirisfis. E L 1. 1 s Cor. «s. T. 28. f,

a. Fiicus Matinus fcrupofus albiJus angustior
, exttemitati-

bus qnafi abfclsfis. AA J.
Angl. 43. Moris. Hht. UI. s,

15 . T. 8 . f. 17. Efchara Secutifioiis. Pall. ZoSph, ip.

Smal gebladerd Hoornwiei. Ljrt der Plami, bl. Ö9.

I. DFEU XVII. STUK.
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'AtbrÈ > °P ’*• ™Gefl:e vyf Duimen

LXXV^ hoog, bleek graauw
, dun en broofch, glin-

HooFn- flerende als of zy met Vernis overcoogen
STOK. ware.

iii. (3) Korstgewas , dat Bladerig is en op ver-

Piiofl,^
manieren getakt, hebbende onder

Haaitig aan de Foren ee?ien Borfteligen Tand,
Kor&tgG»

was.

De Heer Linn^os ftelt deeze Soort als

een Mosagtig Takkig Zee - Gewasje voor ,

dat veel gevonden wordt in de Zee aan de Kust
van Noorwegen, de Takjes dubbeld gevind,
aan ’t End Knodsagtig, famengedrukt , over-
al met Gaatjes doorboord en week hebbende
met een zagt Borfteltje onder ieder Gaatje;
weshalve zyn Ed. ’er den naam van Haairig
aan geeft. Dit komt wat vreemd voor

, wan-
neer men in aanmerking neemt , hoe dat hier
de Korstagtigc aangrocizels worden bygebragt,
welken door de Heeren Loefling en Re-
AUMi R waargenomen zyn. Van de Waar-
neemingen , die de eerstgemelde op hetzelve

deedt,

(3 1 Fluflra Foüacea varie Ramofa , Poris infimo Dente
Setaceo, Fluflra Pilofa. faun. Skc, sijs. Coraliina Mim.
dt l'Acad. dt Paris. 171a. p. 42, y. - f_ ,0, Mülepora Crus-
tacea plana adnata

, Ptinftis quincundaUbus. Loes l. An,
Stockh. I7J2 p. iig. T. 3. f. 1-4. Ss B. Kai. II!. X). T.
100. f. lo. Efchata millepora. £i.l.is Corall. 73. T, 31.
f. .4. Efchaia Pilofa, PALt. ZoUph, 15. ijst der Plsmtd, bl-
<51.
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decdt , heb i!c reeds uitvoerig gefproken *. VI,

De Heer Reaumur een rood Haairig Zee-

plantje befchryvende
, dat zeer Takkig is (*), Hoofd!

fpreekt tevens van dit aangroeizel, als volgt;

„ Op deeze Plant groeit, taamelyk gemeen,

„ een zeer fraay Koraalmos
,
dat van een ver- ena.

*

„ wonderlyk maakzel is. Het heeft eenc vuil

1, witte Kleur. De Takken zyn plat , ter

„ breedte van ongevaar een halve Lyn en veel

„ minder dikte. Op het bloote Gezigt fchy-

„ nen dezclven famengefteld te zyn uit oniel.

„ baare verfchillende deelen , die in elkander

„ gewricht zyn
, naar ongclykzydige Vierhoe-

„ ken gelykende , en Haairtjes uitgeevende

„ aan ieder Gewricht , die naar de Enden van

„ het Takje geftrekt zyn. Daar is een rond
„ Takje, ’t welk tot een Steel dient voor al-

„ Ie deeze platte Takjes ; maar hetzelve is

„ niet rond, dan om dat het of den Stam of

„ de Takken omkleedt van dat Zee «Plantje

„ (^Fucus) , daar wy van gefproken hebben.

„ Dit Steeltje is, derhalve, een Scheede, die

„ dunner wordt naar maate de Pakjes van

„ het Zee -Plantje verdunnen
, welken hetzel-

„ ve dikwils ten Ende toe omkleedt
, gee-

,,
vende hier en daar de gezegde platte Tak-

„ jes uit ; zo dat het een met het andere een
'

5> zeer

(*) Fucas teres rubens Ramofisfimus RAj. Syn. App,'

319. Corallina rubens valdc Ramola , CapUIacea, To ur n j;
y*

Inst, Rei Herb, p. J71.

I, DEEL, XVH. SlUJt.
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„ zeer fraaije Kwast maakt. Het breekt ligÉ

LX°XV*”’ »
Leedjes af ^ en , dezelven met een Mi-

Hoofd* 5)
kroskoop befcbouwende, dan bevindt men

STUK» ze te beftaan uit een foort van Kokertjes ^

nevens elkander geplaatst, waar van twee

,, de dikte en zes de breedte uitmaakcn van

j, de gezegde Takjes. De bovenfte Enden

„ zyn grootst, en geeven uit ieder hoek, van

„ de vierkante Opening, vier puntige Vezelt-

„ jcs uit

,

die dus het geheele Gewas als

Haairig maaken”, eaz.

riMt De Heer Ellis, die het onregelmaatig

Spongieus gebladerd Korallyn noemt ,
merkt

het aan als de geinecne Celletjes van Xee-

Infekten ,
waar mede de meefte Lighaamen in

de Zcc overtoogen zyn , doch wier Gewas zig

ook foratyds Bladeragtig verheft ,
gelykerwys

de Milleporen of Stecnagtige Koraalmosfem

Zyn lid. geeft de Afbeelding niet alleen daar

van, maar ook die van dergelyke Korstagtig

gegroeide Infekten- Celletjes ,
zonder Haairt-

jes ,
waar in hy eens de Polypus waargenomen

hadt ,
zo als die door hem vertoond w'ordt (*>

Dceze zyn
,
zo hy getuigt, van eene vaftere

zelfftandighcid ,
dan de voorgaande. Ik hetr

dan ook , tot een voorbeeld van dit Korstge-

was, zodanig een aangroeizel op de Bladen van

onze gewoons Zee Ruy voorkomende , al-

hier, Plaat CXXXVI, 2 ,
benevens eene

Soort

Cj Cora//. PI. XXIX, Lelt, O. en D T,
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Soort van Korallyn
, welke men ook daar

dikwils aancrefc , in Afbeelding vertoond. lxxv,*
De Heer Pallas, zegaende, dat men in Hoofd-

’c Neerduicfch deezc Haairige Soort Zee ^ Mos

noemt, getuigt, dat dezelve aan onze Stranden

zeer overvloedig is
, omkleedende een Soort

van Korallyn , by hem Sertularia longisfvm

genaamd
, en aan de Enden van derzelver Tak-

jes als Loof uitfehietende. Zonderling, ech-

ter , is het dat de Heer E L l i s , die deeze

Korallyn , welke hy Zee - Draad noemt ,
ook

zo overvloedig aan de Engelfche Kusten

vondt ,
van dit dezelve omkleedende Korst-

gewas geenede minfte melding maakt. Ook
fchynt hetzelve ’er niet altoos in even groote

overvloed tezyn: want Pallas merkt aan,

dat in ’t begin van den Winter des jaars 1 764 ,

door de Zuide Winden , een groote menigte

van ’t zelve aan onze Stranden opgeworpen

werdt.

C4} Korstgewas , dat plat gebladerd Takkig iv.

aangegroeid is
, hebbende op de ééne zyde plt^racea

Ruitagtige Celletjes. Ptpietag-

tig»

De Graaf Marsigli, door wien dit

Korstgewas ,
in de Middellandfche Zee, van

de

(4) Fluftra plano - foliacea Ramofa adnata
, hinc Cellulis

thombeis. Syjf. Nat. Xll. MARS. Mar. T. 6. f. 25 ^ zO^

Efchara Papyracea, P A L L, Zióph, i 3 . Ajj; Planti. bU 68,

Hh
I, DESL. XVII. STUK,
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Afdeel
pla^tfen daar men Koraal vifcht opge»

LXXV. werdt

,

ftcit hetzelve verkeerdelyk als

Hoofd- de Forus Csrvinm van Imperatüs voor,
STVK. zo de Heer Pa LL As aanmerkt. Deszelfs ge-

Italte zweemt naar die van het Genavelde
Aard - Korstmos. Het groeit horizontaal , met
Vliezige Bladertjes , die geelagtig zyn

, en
aan de ééne zyde llegts met Poren, hebbende
de andere zyde vry en ruuw.

rooW:aa. De Heer P a ll as oordeelt, dat dit Korst-
gewas in geftalte veel gelykt naareene Soort,
welke hy Loofdraagende noemt C*}, en waar

van een Trosje
, als een halve Vuist groot

,

uit indie afkom (lig , zig bevondt in ’t Kabi-
net van den Heer Willem van der
Meülen. De Figuur vanSEsA, welke hy
aanhaalt

, heeft niets Trosagtjgs of dat naar
een Kluwen gelykt , en beeldt

, zo wel als
die van El lis, ook door hem bygebragt,
één der twee eerde Soorten af, van onze en
de Engelfche Kusten. Deeze Indifche, in te-

gendeel
, heeft de Celletjes maar aan ééne

zyde van de Blaadjes ; zo dat die aanhaaling
weinig ftrookt.

Flijira

Korstgewas
, dat plat gebladerd, onver^

Membra^ • dcHd
nacea»

(*) Efcliara Frondi'culofa. 2„öpi. 17. Sei. III. T. 56. f. 0,
ELt, s Ctra/i. Tab, XXXVIII. Sg. S. O, V.

(s) Flujira plano. Foliacca indivift adnata, hlnc Ctllulis
quadtangulis oblongij, Sjt». Nuu XII.
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deeld is en aangegroeid , hebbende op de

ééne zyde langwerpig vierkante Celletjes. lXXV.’
tlOUFD-

In de Oostzee vindt men dit Korstgewas

,

omkleedende Zee - Planten
, Steenen en Kalk-

agcige Klompen. Het is een uitermaate dun,

onverdeeld ,
digt aangegroeid ,

Vlies ,
het

welk van buiten alleen langwerpig vierkante

Celletjes heeft ,
aan de hoeken wederzyds

met een uitfteekende Punt voorzien. Zy ge-

lyken ,
zegt LinnteüS; naar die van El-

Lis, Tab. XXVII. fig. A, doch het zal Tab.

XXVHl. moeten zyn.

(6) Korstgewas, dat plat gebladerd, onver-

deeld is en aangegroeid , hebbende op de Lineata.

ééne r.yde ovaale Celletjes.
Streepig,

Op de Zee- Planten, in de Oceaan, komt

deeze Soort voor, die een Vlies maakt, ge-

lyk de naast voorgaande , maar de Celletjes

ovaal ,
digt aan elkander en op dwarfe ryën

geplaatst heeft , met een ruimte tusfchen ie-

der ry ,
ter breedte van de Celletjes , die

aan den Rand met agt Tanden of daarom-

trent gehaaird zyn.

LXXVI. HOOFD-

(«) fhjira pUno-Foliacea indivifa adnata , hiae Celhli*

orallbiu. Syst. Nat, XlE

Hb *

I; DESL. XVII. CTUK.
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VI.
Akdeel.
LXXVI.
Huofd-
STUIC.

Naam.

Kenmer-
ken,

Soorten,

LXXVI. HOOFDSTUK.

BefchryvinS van ’t Geflagt der Pypgew as-

sen.

De naam van Tubularia , welke thans aan

dit Geflagt van Zee-Gewasfen gegeven

wordt, is van een laaten oirfprong. Dezelve

fchync door Linnaeus als een Geflagtnaam

eerst gebruikt tc zyn

,

waar in hem tie Heer

Pallas is nagevolgd. Ik geef den

naam van Pypgkwas aan, die eigener is

dan de benaaming van Fyp-Korallyn, om dat

deeze Zee-Gewasfen grootelyks verfchillende

zyn van de Korallynen.

Het is een geworteld Zee - Gewas , dat uit

holle Pypjes ,
die Draadagtig zyn , bellaac

,

geevende ieder Pypje aan ’t End een Poly-

pus uit, in geftalte als een Bloem. Dit is de

uitwendige vertooning : wat bet inwendige

aangaat , wordt verzekerd , dat ieder Pypje

een Dierlyk Merg bevat, ’t welk de gedagte

Bloemagtige figuur aan ’t End uitgeeft. De
Eigenfehappen van deeze Polypen , cn derzel-

ver Groei] ing , zullen wy ftraks befchouwen.

Van onzen Ridder zyn, in dit Geflagt, agt

Soorten opgegeven.

(0 PyP'
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(i) Pypgewas, met de Steelen geheel

en gedraaide Knietjes. LXXVi*
Hoofd»

Deeze eerfte Soort is de aanmerkelyküejSTuic*

om dat zy de eerfte aanleiding fcnync gegeven

te hebben tot her, vermoeden ,
dat fomroige

Zee- Gewasfen ,
die men tevoorenvooi Plan deeia.

ten hieldt, van eene Dierlyke natuur en •

''-J* cxxxvi.

planten waren. Men hadc ze V^rguld- Zee'l' e 3.

nus - Haair genoemd ,
om dat zy o .ar dit Ge-

was ongemeen geleek. De Piommetjes, die

op deszelfs Steeltjes zig oogfchynelyk ver-

toonden ,
bevestigden dit denkbeeld ,

tot dat

de Engelfche Heer l.oio een Dieriyk Merg

waarnam in de ged^’gce Steeltjes j t welk de

gezegde Blommetjes deedt uitgaan en de^elven

weder terug kon trekken *. Zie hier wat ’er « z!e

de Heer ] o s s i e u van zegt.

,
Het is niets anders dan een Bondeltje van

veifcheide Vliezige Buisjes of Pypjes , die

”
redelyk ftyf zyn en geelagtig, wier langte,

”
j, ia

(i) Ttibularia Culmis Cmplidsfimis Genicuüs contottis.

Syit.
Vetmiculatus. B O c C.

Ji!u$, 15®- "E- Adianthi Aurci minimi facie Plants

marina. R A J*
51. N. 4. Adianthtim Auteiiin Mati-

miiTi LUID XXVm. |), 175. T. 6 f. 7.

] u S S. Mem. de l'Aced. ie Paris. 1741. p 295. T. i», f.

z. Corallina Tubuhria Calamos Arundinaccos referen?. E L L.

Ccratl. 31. N. 2. T. j 6. f-C. B A s T F. R. I. T.

a. f. S, 4. Tubularia Calamaris, Pai. l. 2'eiiph. 3a. lyst

der Plantd. bl. 99.

Hh 3

I. DSSL XVII. STUK.
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VI. jn de grootften die ik waargenomen heb

,

LXXVÏ ” omtrent vyf of zes Duimen ,
en de dik-

Hoofd- te van eene Linie was. Men kon ze naauw-

iTUK. „ lyks beter dan by Strooicjes vergelyken,

„ die met de onderfte Enden digt famenge-

,,
voegd waren , en met de bovcnfle van el-

„ kander afweeken. Men vondt ze gehecht

„ aan Oefterfchulpen of aan Klippen
, en fom-

,, tyds kwamen dergelyke Pypjes daar op en»

,, keld voor , (taande van elkander af. Alle

,, dergelyke Pypjes , frifch uit de Zee gehaald

„ zynde, hadden de bovenfte Opening geftopc

,, met een donker rood Lighaam ,
dat ondoor-

„ fchynende was , en de Pypjes zelf waren

„ met een rood Vogt gevuld. Doende dan

„ weder op (taande voet dergelyke Bondeltjes

„ in Zee- Water , zo zag men het Lighaam,

„ dat .de Opening (loot , zig verhelfen , en

,,
uitkomende de geftalte aanneeinen van een

„ rond roodagdg Kopje, ’t welk allengs groo-

„ ter wierdt , zig uitbreidde en opwaards

„ uitltrekte. Vervolgens wierdt men ’er ver-

,, fcheide lange Hoornen , die dun en wie

„ waren , aan gewaar. Deeze fpreidden zig

„ als Straalen uit , in eenen Omtrek ,
welke

„ dit Hoofdje in twee byna gelyke deelen

,, fcheen te ibheiden. Het bovenfte gedeelte,

„ dat zig alsdan ontbloot bevindt, is eeniger-

,, maate Kegelagtig ,
uitloopende in een me-

,, nigte van Vleefchklcurige Hoorntjes
, die

„ korter en dunner dan de voorgaande zyn.

Men»
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Men neemt ze nu eens waar
, tot een foort

„ van Kuif verzameld zynde; dan digter bv* lxxvL

,, een, gelyk de Haairtjes van een Penfeel, of

„ ook van elkander afwykeade , en in ’t tnid-

,,
den eene holligheid laacende, die in de bo>

,, dem een zeer kleine üpening heeft, net

„ andere gedeelte ,
onder den eerstgemelden

„ Kring van Hoorntjes, is half Kloocrond , en

„ wordt onderfchraagd door een dunnen Cy-

„ lindrifchen Grondlteun , wiens End vast is

j,
aan de Opening van een Pypje”.

De Heer Jüssieu hielde deeze Inghaamp-

jes voor een Soort van Polypen, en werdt in

dit denkbeeld nader bevestigd, doordien zy al-

len verdwynen of in hunne Pypjes kruipen

,

zo dra men ’er het Zee • Water aan ontneemt

,

of het Water te fterk beweegt , of ze door ’t

aanraaken benadeelt. „ Indien het Water

,

zegt hy ,
waar in men ze bewaart, aan ’t

” bederven flaat, dan verlaten zy haare Pyp-
*’

ies en vallen uitgeftrekt neder op den bodem
*’

van het Glas”. Allen zyn zy niet even

groot : de grootften waren ongevaar een zesde

Duitns dik , en de Hoorntjes ieder byna een

half Duiml lang : zynde de langte van haar

Lighaam een Kwartier Duimt.

Ik heb de Afbeelding van deeze Soort van

Pypgewas, op onze Plaat CXXXVI, in Fig-

3, ontleend van den Heer Ellis, die even

’t’zeifde aan de Engelfche Kusten gevonden

hadt, als de Heer J üssiEuaan die van Nor-
Hh 4 man-

\

t. DEÏL. xvn. STUK.
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niandie. Hy noemt hetzelve Buisagtig Koral-

LXXVI. Steeltjes van Have^troo ge-

Hoofd- lyli^- >> ^yst op
, zegt hy , van kleine

STUK. Wormagtige liguuren
,

waar van veelen

,, door elkander geweven groeijen, ziende 'er

j, uit als de Darmen van kleine Dieren. Vaa

,, deezen ftaac verheffen zy zig in onderfchei-

,, de Pypen , van vyf en zes Duimen lang

,

,, vol zynde met een dik roodagtig Vogt.

„ Op derzelver Toppen vertonnen zig de Po-

,, lypen met gepluimde Kuiven. Gedroogd

,, zynde gelyken deeze Polypen naar Haver-

j, Strooitjes , waar de Leedjes afgefneeden

„ zyn”.

II.

'^u^ularia

ramofa»

Takkig*

(2) Pypgewas , met de Steelen Takkig en ge^
draaide Knietjes.

De Takkigheid ondevfcheidt deeze genoeg-

zaam van de voorgaande Soort. Ook is zy

veel fyner van Gewas en maakt groote Haair-

agtige bekleedzels om veelerley Lighaamen in

de Zee , die zig daar door dikwils als oude

Paruiken vertoonen. Dus komt het zo wel

voor aan de Nederlandfche als aan de Engel-

fche Kusten. By Pallas heet het derhalve

PJaair-

(ï) TuhuUrta Cu'mis ramofis ,
Geniculis contortis. Faun.

Sasc. 2129. Cotallina tubularia gracilis Sc lamoft
, Axillij

Ramulotmu contortis. Eli,. CoralL 3 ** 3 * T. i6. a*

& T 17- A. Tubularia Trichoi<^ci* PALL.» 41.

L-^it der Plantd» bl, 103,

%
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Haairagtig Pyp-Korallyn. De Heer Ellis VI.

hadcze klein Getakt Pypagtig Korallyn gety-

teld; De Polypen verfchillen weinig van dieHooro-

van het voorgaande.
stuk.

Cs) Pypgcwas , dat de Steelen gegaffeld en

ge ' articuleerd heeft ,
met Riiitagtige iti- jrtjiukfa,

, , , Ge-articu.
drukzelen. leecd,

Niettegenflaande dit Koraalgewasje, volgens

de aangehaalde Authcuren ,
Steenagcig is

,

•wordt het doch, van d;n Heer Linnjsus,

tot dit Geflagt betrokken. Men moet zig

daar over niet minder verwonderen , dan dat

men de benaaming van Cellularia SalicorniUi

door den Heer Boouaert , overgebragt

vindt in Zenegroen - Korallyn. üe Plant Sa-

licornia of Kali heet, in ’t Nederduitfch , Zee-

Grappe of Krabbe - Kwaad, ilt weet wel dat

Ellis de benaaming van Bugle-CoralUne

aan dit Gewa.sje geeft, doch die Heer heeft

zulks niet gedaan , om dat het naar de Bugiila
,

een

(3)
Tutularia Culinis dichotomis aiticulatïs

, irapresfiosni*

bus rhombcis. Sju/. Nat. XII. Cotallina fistulola fragilif

ciasfioc. HAöH. Hist, UI. p. 811. Raj. /£«. «5. Cora!-

lina fistuloia fragilis. Pluk. /‘éyi. t. 16. f. 2. Muscus

Coralloides
Polygonoides ,

SalicorniaE folio. Barrel. Icm ,

IÏ7S. f. 7 , 8 *
4''’- * r- *3* A, a.

Tluftta fisiulofi. Kaa». 213». Cellularia Salicornia,

V A-L u. Zoöph. II. zenegroen- Korallyn. Lytt, ér PU^tté

bl. 7«.

Hh 5

r

I. deel. XVII. i'TUU.
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AfBEEL
Zenegroen of Ingroen

LXxVl.’’®®™*' ’ 2;ou ,
waar mede het geen

Hoofd- de minfte overeenkomft heeft ; maar om dat

truK. de Leedjes veel gelyken naar zekere Glazen

Kraaien, die men in ’t Engelfch Bugles noemt.

De Heer El lis heeft ’er een plaats aan ge-

geven onder de Koraalmosfen
, en inderdaad

het verdiende dezelve met meer regt
, dan

deeze. Het is een Gewasje van ongevaar drie

Duimen hoog , welks Steeltjes, van dikte als

dikke Draadcn , uit een Stammetje van Haair-

buisjes voortkomende , uit langwerpige Leed-

jes bellaan ,
die door Hoornagtig Vliezige

Buisjes aan elkander gevoegd zyn. De Leed-

jes zyn famcngefteld uit Ruitagtige Celletjes,

op ryën geplaatst, welken ieder een Opc-ning

hebben, en omringen de geheele Oppervlakte

van het Korallyn. De Celletjes , echter

,

vindt men niet altoos Ruicagtig, maar foratyds

Boogswyze aan den Top, en fomtyds gelyken

zy naar een Doodkist. Wanneer dit Koral-

lyn eenigen tyd op den Oever gelegen heeft,

dan wordt het wit en zeer hard , vertoonende

dus dc Celletjes fcherper bepaald. Van binnen

is het veeleer Celluleus dan Pyp- of Buisag-

tig. Het komt aan de Kusten van Europa

voor.

(4} Pypgewas , dat dg Stcelen gegaffeld

heeft, f met famengedrukte Leedjes.

Dit

(4} Tuiularia CuImU »
^rticulis compresCs.

Syit,

IV.
TuhularSa

fragilis.

Broofch*
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Dit Pypgewas, door den ^eer

tot de Koraalmosfen betrokken zynde,

dat zonderling is , wegens zyne zagtheid , iioofd-

en om dat het Pypagtig is, hier t’huis ge-

bragt door LinNjEDSj die het te vooren

bmfeh Korstgewas getyteld hadt. Deeze ver-

warringen komen daar uit voort ,
dat men e

Natuu? aan te naauwe Wetten w,l bmden.

Plokenetius hadt het opgegeven ,
onder

den naam van Ainerikaanfch Pyptigtig buigzacin

Korallyn, met Knietjes en zagt ,
hebbende

breede famengedrukte Leedjes. Sloane

noemt het Klein Koraalagtig Z^ee - Ruy ,
dat

Spongieus, witagtig en Spilrond is, met de

Leedjes aan den Top plat. Het voert hier

den bynaam van broqfch ; P allas zegt, dat

het de Steeltjes van dikte als die van Gras

en ten uiterfte broofch heeft , uit een Papier-

agtige Kalkftoffe bellaande ,
wit of groenag-

tig van Kleur.

(5) Pypgewas , dat de Steelen byna gegaf-

feld en geheel Ringswy%e gerimpeld heeft. Muuoides.
•' Moiagtig.

Dit

. xn. Corallina fistulofa fiexilis geniculata mollis

^ '

‘cana Segmentis latis comprcsfis. ïluk. .4lm. lu.

f Y SLOAN. Jam, 1. p. 61. T. s8. f, 10. Co-

lilila Tttbuinfi. PA*-»*- P- 43°. h» Planti.

Culniis fubdichotomis ,
totis Annu!ofo-ro-

I. DML. XVJI. STl'K-
I
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VJ* Dit noemt onze Ridder Mosagtjg , om dat

naar Mos gelykt. ’c BeRaac, zo zyn Ed.

Hoofd- getuigt, uit Draadagtige
, zeer korte, Takki-

êtük,
gg Steeltjes ,

van Hoornagtige Kleur
,
overal

gedekt met Ringswyze rimpels Dus was het

in de Zee ,
by Bahuis

, groeijcnde voorge-

(
gekomen. Dat echter , ’t welk de Heer Ei,-

LIS in Plaat vertoont, zeer gemeen zynde

in de Zee , by de Opening van de Theems en

dikwils onder aan de Schepen zittende, hadt

op ver naa de Steeltjes niet overal Ringswys’

gerimpeld. Het zyn veeleer, gelyk Pal las
zegt , afgezonderde

, bleek graauvve ,
half

doorfchynende
, bogtigc Pypjes, by tusfchen-

wydcen geringd , nedcrwaards verdunnende en

in Worteltjes eenigerrnaate verdeeld.
' Dus

vindt men het overvloedig aan ons Nederland-

fche Strand ,
ongevaar een Duim hoog. Ik

heb ’er zodanig gedroogd
, waar in het ook

blykbaar is ,
dat die Ringswyze rimpels llegts

hier en daar plaats hebben. De Heer Bas-

ter fchynt zelfs, in zyn Ed. befchryving, .

daar op in ’t geheel geen agt te flaan.

Tncarnaat- Het Dier , wegéns de Kleur Incarnaat’

polypm genaamd , is door hem ongemeen uic-

voe-

gofis. Taun, Suee, aiSo. S E E. JCai, III. T. io(S. ^ Z* Co-

tallina-Tubnlaria Laryiigi lïmilis. ElL. Cor. 30. T. 16, f.

b. bast. Kat. Vitftiam. I. D. Tab. II. L J , 4 & Tab^

III. f. a- 3 , +. Tubularia Muscoides. PALL. Zéafht 19 .

Lyit dtr Plantd. bl, 101,

c
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voerig afgebeeld en befchreeven. Zyn Ed.

heeft daar in tweederley Soorc van Armen
, lxxVI,

«ootere naaraelyk en kleinere, of

korte vvaarpnornen , die zig rondom n

Peeragtig Lighaam uitbreiden. In

Winter zag z^n Ed., in eenigen der g

van to Polypen
, „el-

een Troswyze aan een bteelt] g

S hy mJde voor do Eytj» « moo.en hou-

den van dceze Schepzelen. De Armen c

nen ruuw te zyn als Sagryn - Leder ,
en it

dagt zyn Ed. te kunnen dienen, om de kleine

Diertjes ,
die tot Aas moeten verltrekken aan

deeze Polypen ,
te minder te laaten ontfnap-

pen : zo dat zy dan niet flegts voor Kieuwen

ver ftrekken zouden ,
gelyk de Heer P A l l A s

meende , ais oordeelende, dat dezelven onbe-

wceglyk waren.

Het aanmerkelykfte, inde befchryving van

den Heer Bast EU, is dat hy deeze Poly

pen, en de Pypjes, waar zy op zitten, voor

byzondere Lighaamen houdt, en zulks wel om

reden ,
dat zy ligt uit deeze Pypjes vallen ,

inzonderheid , wanneer menze eenige Dagen

bewaard heeft, zo dat zy by gebrek van Voed-

zel verzwakt en vermagerd zyn. Een derge-

lyk Verfchynzel als de Heer
J
ussieu aan ’t

bederf van ’t Water loefchreef in de eerfte

Soort. „ Al® geftorven zyn, en men

„ maar aan het Zee- Mos fchudt , (zegt onze

”
Vrind , )

vallen zy ook daar aanftonds af

,

I, DïEi.. XVII. stuk;
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„ en men kan , met een goed Mikroskoop,

LXXVL »’
duidelyk het onderfdheid zien , tusfchen het

Hoofb- ,,
onefFe Vel van den Polypus , en de zeer

STUK. gladde buiten Ite Schorfe van het Zee-Mos,

„ Lgelyk zyn Ed. deeze Tubularia noemt.]
”

By het indompelen in Koorn - Braodewyn zag

men ook aanllonds het onderfcheid
, dewyl de

Polypus zyn Lighaam introk , en het Pypje

zyne figuur behieldt (*).

De Heer B aster wil daar uit niet beflul-

ten , dat deeze Pypjes met de Polypen niet te

^elyk gegroeid zyn . en wel op de manier van

de Pypjes der Paalwormen , en der Korstge-

wasfen. Zyn Ed. merkt ook niet aan , dat

deeze Incarnaat - Polypen , als vrywillig, zig

losmaaken van haare Pypjes en dan in ’c Wa-
ter zwemmen zouden

; gelyk dit in die der

Korstgewasfen door hem waargenomen was,

zo de Heer Pal las wil Ct)* Ik vind die

niet, maar wel, dat de Heer Baster zulks

in zekere Soort van Korallyn , welke Cupresji-

m genoemd wordt , duidelyk heeft gezien

,

en dat hy zyn Gevoelen llerkt door dergcly-

ke Waameemingen van de Heeren Jus si EO
en Roesel (4.). Nogchans kwam dit aan

den

(*) De Heer Boddabrt, evenwel ,
heeft my gefchreei

itn , dat hy in Liqueut van deeze Tuhttlaria liadt , met

fthooue groote Polypen. In een Brief van ij Juny I770,

(l; Zióphyt. p. 36.

Vit/ftum, I. D. bl. sr«
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den Heer Pallas gantfch ongeloofbaar VI.
APDfiEU

voor.
, . ,

LXxvi.
Onlangs zyn ueeze Waarneemingen verder Hooïd.

voortgezet door den Heer Bom me ZyasvuK,

Ed. heeft, in elk Steeltje van dit Pypgewas,

afdeelingen, door Ringetjes gemaakt, tot zes

en zeven toe , befpeurd. Hy heeft gezien,

dat de laatfte en nog verfche Scheut, ann ’t

boven - end van ’t Pypagtig Steeltje , die men
den Hals of Staart van den Polypus mag noe-

men , zig in alle rigtingen buigt en draait. In

’t Voorjaar nam hy ’er groote Polypen op

waar , die van dat Geitel waren ,
welk de

Heer Baster in fommigen van deeze In-

karnaat • Polypen hadt ontdekt; hebbende

déeze , naamelyk , behalve twee ryën van Ar-

men , ook geheele Xrosfen van Bes-agtige

Lighaampjes ,
door gemelden Heer Blaasjes

genaamd. Het denkbeeld , dat deeze Blaasjes

de Zaaden of Vrugtbeginzels zouden zyn van

zulke Schepzelen , wordt hier door bevestigd

;

offehoon de Heer Bom me, na dat dezel-

ven afgevallen waren , daar uit niets zag

voortkomen. Hoe veele Zaaden misdyen

niet ,
wanneer hun bekwaame Grond of Groei*

plaats, als mede de vereifchte gefteldheid van

de Lugt ,
ontbreekt ? Immers in de andere

(») VerhmL van ’t Ztmwjch Ommtfihap der Wetten-

fchappen te friUfingtn, 11.
bed. Middelb. 1771, Blada. ,77.

enz.

\

I. DïEL. XVII. STUKi
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VI. Jaargetyden openbaarden zig deeze Lighaamp*

HoofD- Steeltjes ,
na het afvallen dergrooten, kleine

STUK. polypen voortbragten. T'egen dien tyd was

het Pypjes Top -end, met een rood

Vogt gevuld. Hy beeldt een Pypgewasje van

deezen aart af, met Polypen van den tweeden

bloey. Dit was by de drie Duimen hoog en

bezet met meer dan tagtig Takjes van Poly-

pen ,
wier gellalte naar die van een Papaver-

bloem of Ainaranth geleek. Op den tweeden

Dag begonnen deeze Polypen , den 19 Apnl

van ’t jaar 17Ö9 door hem van ’t Strand van

Walcheren bekomen , af te vallen, en waren

alle , op den derden Dag , reeds op den Bodem

van het Glas gezakt. Zy konden niet zwem-

men ,
maar maakten met de Armen een geduu-

rige beweeging. Dus hadt zyn Ed. dezelven

nog vyf Dagen levendig gehouden.

In Pypgewasjes van deezen aart, door den

Heer Bommr in Oktober des jaars 1768 ge-

vifcht, die eenen Penagtigen Wortel hadden,

vervolgens in een Glas met Zeewater den Win-

ter over bewaard , nam zyn Ed. in 't volgende

Voorjaar een nieuwe uitbotting van Polypen

waar, en dus hadt hy gelegenheid, ora naauw-

keurig derzelver manier van groeijing na te

gaan. Hy bevondt ,
dat zy fomtyds uit den

top der oude Pyp, doch dikwils aan derzel-

ver zyden voortkwamen. Altoos vertoonde

zig eerst de Bloem of Polypus , en verder
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allengs de Steel of Staart daar van. DePolypus

was befloocen in een V lies
, even als de Vrugc

Lx°Xvi*

der Dieren in het A.nnion
, of een Bloe>Ti in EIoofd*

zyne Kelk ;
welk Vlies

, als het Peeragtig®™^*

Lighfiam uit de Buis gebooren is
,
vervolgens

open fcheurt, en uitgang aan den Polypus ver-

leent, waar van doorgaans eerst de Ar.nen zig

vcrtoonen. De Polypen zyn Roozekleurig of

Incarnaat roo.i, doch derzelver Staarten, die

fomtyds wel de langce van een Duim hebben,

op de Enden der Pypagtige Steeltjes of aan

derzelver zyden zittendè, waren wit en fta.

ken dus aanmerkelyk af, by de bruinagtig

geele Kleur van de Steekjes»

Uit die Waarneemingen maakt deeze Heer

het befluit op , dat dit Mosagtig Pypgewas,
aan ^yne Ringetjes kenbaar , na eenigen tyd

'

te hebben gebloeid
,

de Polypen affchict en

verdwynen laat
;

dan
,

na negen, of tien Da-

gen rustens, wederom nieuwe Polypen voort-

brengende ,
welke drie of vier Dagen toC

„ hunnen vollen bloey noo-iig hebben
, en in

,,
dien (laat van bloeijen omtrent een- en-

twintig Dagen (land houden
, dan weder

afvallen roet gelyke ruste en hervatting van

„ nieuwen bloey , ten minden driemaal in

j,
éen Sorner Saizoen. In den Winter bevindt

,, zig de Plant zonder Polypen
, welke vroeg

„ in ’t Veorjaar zig op nieuws daar aan

„ openbaaren”.

li

I, DFJ.I., XVII, STUK. CO Pyp*
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VI.

Afdeel.
LXXVI.
flOOFD-

(6)
Pypgewas

, dat de Steelen Braadagtig

heeft , aan ’t End met een gejlreept ,

gejlraald , Kalkagtig fchüdje.

vt. De Kruidkundigen hebben zig: dit Zee-

TafcaW onbefchroomd toege- eigend. Men

vindt het by B A u H I N u s en anderen voorge-

field onder den naam van Androface, om dat

de Steeltjes, met hunne Dopjes, veel naar die

der Blaadjes van het Navclkruid ,
dat op^ ’c

drooge groeit ,
gelyken. Zelfs maakt ’er

Tournefort een byzonder Gellagt van

Planden van ,
onder den naam van Acetahuluin

Marinurn , dat is , Zee - Bekertje ;
dewyl dc

Dopjes ,
aan het end der Steeltjes ,

Bekerag-

tig zyn. Dus noemt het B a o w n e
, in zyne

belchryving van jamaika ,
Acetabuluni ,

met

eenen enkelen Steel en eene geftreepte Kelk.

C-ffiSALPiNUs hadt die Gewas een Padde-

ftoel genoemd. Linnaïus hadt het eerst

onder de Madreporen ,
vervolgens onder de

Korallynen geplaatst, en Pallas telt het on-

der

(d) TaiuUrU Culmis Filiformllius ,
PcItS terminaU ftriatS,

ladiatï, Galcarea. Syst. Nat. Xll. Mailrepora Acetahulura.

Syst. Nat. X. p. 793- N. 17. Sertulatia Caule CmpUci ,

Uinbraculo otbi,culato
,

peltato. Htrt. Clif. 48°* Andm aces

Petra: innascens. BAUH. Pit- 3Ö7. Hetba Mar*”*

ces. BESL. Muf. T, S7. Acetabulum Marinurn. To u R.

Niv. Inft. 3S«. Callopilophotntn. D o n A T i Cara//. 28.

T. 3. Acetabulum &c. BROWN. Jam, 74. T. 40, f. A,

Corallina Andioface. P A L L. Ztifh. 43°. Zee • Navdkiuid.

Ajit dei' Plmtd, bl. 54S.
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der de Koraalmosfen. Hier geeft de Ridder

’er de volgende befchryving van. LXxvi’
„ ’t Zyn Draadagtige

, volmaakt enVelde Hoofd-

„ Pypagtige Stammetjes
, aan ’t End gefloo.

,,
ten met ecne Schyfronde

,
grootc, eeniger-

„ maa.c geplooide, gerande Ster, in wier

» Middelpunt zig eene verhevene Stip bevindt;

» zyndt' de inplanting van het Stammetje, on*

der ’t Middelpunt ,
met eenen Rand omge-

„ ven”.

Dit Zee Gewasje valt in de Middellandfche

Zee en in de Westindiën. Donati, die hec

in de Golf van Venetie waarnam, vondt de

Plantjes zelden meer dan anderhalf en fom-

tyds naauwlyks een half Duim hoog. Hy be-

fchryft het onder een naam , die van de fraai-

je Hoedjes, welken het draagt, afkomftig

fchynt te zyn. Het wordt van hem voor een

byzonder flag van Plantje, dat zelfs Zaaddraa*

gende is, gehouden. Men vindt het, zegt hy,

op Schaalagtige en andere Lighaamen
, die hard

zyn. gclyk Conchyliën en Steenen, gegroe'id,

waar aan de Steeltjes
, elk op zig zelve, ge-

plant zyn en aangehecht door middel van ceni-

ge platagtige getande Deelijes, welke men in

de Voet van ied'-r Steeltje waarneemt. Deeze
vatten ,

zegt hy , als zo veele vingeren , het

Lighaam aan ’t welke dit Plantje zig vasthoudt*

Op deezen V oet verheft zig een dun rond
buigzaam Steeltje ,

dat bol is als een Pypje
*

en aan ’t end een Hoofdje heeft
, van < ene

® Trom-
I, D«I- XVII. STBS,
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Trompet- of Kcgelagtige figuur. In ’t Wa-

l.X^X\a
men in de holligheid een

Hoofd menigte van Draadcn gewaar, die tot aan den

STUK. Otiitrek gaan, welke uit een menigte van Ke-

geltjes. bcdaat , Jie van een bleek Vlies ge-

maakt zyn ;
doch niettemin zig groenagrig ver-

toonen ,
wegens zekere Zaadhuisjes , zo hy

zig verbeeldde , daar in vervat , en dit geeft

aan de Hoofdjes , in hun Element
,
een groeu-

agtige Kleur
;
gclyk men dit (lewas , byW e y-

MANN, in zyn Kruidboek afgcbeeld vindt.

Anderszins , en gedroogd zynde ,
gclvk in

myn Exemplaar, volgens ’t welke de Afbeel-

ding , Plaat CXXXVI , Fig 4, gemaakt is
,

vertoont zig het geheele Gewas byna volko.

men wit, ziende echter een weinig uit den ros-

fen. Het is een bosje van Steeltjes, op de

verhevenronde zyde van een Schulp] e ge-

groeid ,
zynde omtrent anderhalf Duim lang.

De Dopjes of Kelkjes verfchillen aanmerkelyk

in grootte. Men vindt ’er onder van niet meer

dan een agtfte, en anderen van byna een Kwar-

tier Duims breed. Ik vind ’er, met het Mi-

kroskoop ,
byna de zelfde Vertooning in ,

als

Donati ,
doch het Worteltje

,
of de Voet,

is in de raynen niet zo blykbaar.

TII.
Tahalarla

Splacinee,

Haairig-

C?} Pypgewas , met Haairagtige Steeltjes
,

die

(7) TuhuUrta Culmts Capillari'jiis limplicisfitnis ,
reJri

teruiinali livi membiauaceii Syst, Nat, XIl»
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die geheel enkeld zyn
, het Schildje aan ’t

£nd effen en FUezig hebbende. LXXvC
Hoofd-

De Stammetjes, die geheel enkeld zyn ,
hoe- stuk-

wel veelen uit eenen Wortel opfehietende en

buigzaam ,
hebben de dikte van Paardehaair ,

en aan ’t End een Vliezig Schildje ,
dat

niet geftreept is. ’t Gewas is gcheelcnal van

Hoornkleur , twee Duimeo hoog en valt in de

Middellandfche Zee.

Dus bcfchryfc onze Ridder deeze Soort ,

zonder aanhaaling van eenig Autbeur , en zy

fchynt derhalve nieuwlings waargenomen te

zyn. Ik heb een bruin Haairig Gewasje,

met dergelyke Schildjes aan ’t End der Steelt-

jes , doch aan fommigen van welken kleine Dou-

bletjes , naar MosfeUjes gelykende , gegroeid

zyn ;
’t welk mooglyk eigen is aan deeze Soort.

(8) Pypgewas dat kruipt» met Kloksiijze

Buizen, Campan«,
lala.

Hier heeft onze Ridder
,

in navolging van Pypgewas,

den HeerPALLAs, een Soort van Schepzelt-

jes t’huis gebragt , welken de Heer T a e m-

BLEï

(8)
reptans , Tubis campanulatis. Syt. Nat,

xn Hydta carapanulata. Hat. x. p. 817. Polypus

ctistatus. TRBMPl.. Polyp- UI. p. 209. T. .0. f. 8,9.

«AKER Micmk. 30«- T* ”• ''«'• X-. Hoofdft. bl. 316.

Atl, Stokholm. I74fi T. VI. f. 5 , 6. Tubularia Cryflalliaa.

PA LI.. Zn'óph. 4ï. I.yti bl, 104.

li 3

I. DF-rs.. XVII, Stuk.



VI.
Afdeel.
LXXvI
Hoofd
(TUE.

Veder-
bofch fo-
typeiit

J02 Beschryvinc vak

BLEY ’t allereerst in zuiver Zoet Water waar-

nam, en dezelven noemde Polypes a Pannache

of Gepluimde Polypen. L)e Heer K. A e-

sTNER tytelt ze, in zekere Verhandeling

over de Polypen door hem gevonden , die in

’t Hamburger Magazyn geplaatst is ,
in ’t

Hoogduitich Bujchel Pdypen. De Heer Ba-

ker geeft ’er, in ’t Engdfch , den naam van

Bell-Flowcr Jnimal

,

dat is Klok bloem- Diert-

je aan. Dcez’ heeft op het Slymagtig Huisje,

waar in zy woonen ,
het oog gehad. Hier van

is de bynaam van Li nNjEUs afkomltigj

ik noemze derhalve Klokjes- Pypgewas-

De doorfchynende Lilagtigheid deedt er

door den Heer Pai i. as den naam aan geeven

van Tubulana Cryjlallina ,
dewyl zyn Ed. de-

zelven dus van de Vederbofcli- Polypen van

Roes EL, welke uit den graauwen zien, Tubu-

laria Gelatinofa genaamd , ondcrfcheidt. Dee.

ze komen overvloedig voor in fommige ftaan-

de Wateren, maakende aldaar groote Korden

en Kwabben, die uit faraengchoopte Boomp-

jes van dergelyke Polypen beftaan. Derzelver

Takjes zyn Draadagtig
,
geevende ieder tot

zyn ftompe End een Pluimagtigen Polypus

uit , wiens Voedzel R o e s e l zig verbeeldde

het Zaad van ’t Ecnde. Kroos te zyn ; doch

welken de Heer Pallas overvloedig in t

Meir van Rakanje ,
alwaar in ’t geheel geen

Kroos groeit ,
gevonden hadt. Men treft de

eetftgemelden
, zegt hy, fomtyds ook in de
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zelfde Wateren als deeze , doch veel zeld- vi.

zaamer en doorgaans in zuiverer Water aan. LXX\a
Hier op laat de Heer Pallas de befchry- Hoifd-*

ving volgen van een Gewasje , dat omltrecks

Kurasfau by Klompen op de Rotfen van Kraal-

Iteenen groeit, ’t 2yn Pypjes van veifchei- Penfedtje,

derley langte , dunst aan het onder - end , ea

door elkander verward. De langden breiden

zig uit in een ruig Hoofdje ,
het welk als de

Kwast van een PenfeeUje bettaac uit zeer

dunne Haairbuisjes , ongemeen digt aan elkan-

der ,
aan ’t End geflooten , wier Wanden

Vliezig zyn ,
even als die der grootere Pypjes.

De langte deezer laatften is ongevaar een

Duim ,
en de Kwastjes zyn op ’t grootlle als

een Erwt.
Het laatfte zyner Pypgewasfen is dat, het

_ ,
f, . . . ,

Papieren

welke zyn Ed. Papteragtig noemt , om dat de Kokertje,

Wanden der Pypjes als van Papier zyn
,
ge-

lykende byzonder naar dat Geweefzel , waar

uit de Wespen - Nesten beftaan , doch wit

zynde van Kleur. Een Stuk ter dikte van een

Benden Schaft , dat Takkig was
, uit het

Kabinet van zyne Doorlugtigfte Hoogheid,

hadt hem aanleiding gegeven tot het opperen

van deeze Soort , die echter, zo wel als de

naastvoorgaande , maar twyfelagtig voorge-

fteld wordt.

li 4 LXXVII. HOOFD-
I. nEEt. XVII. STBll.
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’vi.

Afduel,
LXXVIl.

Hoofd-
SIÜK,

Naam,

• aie
blaclz, 71,

Dieilyke

t BhJz,

S7 4
eüz.

LXXVII. hoofdstuk.

Befchryving van ’t Geflagt der Koraai..

mossen.

D e naam, dien ik aan dit Geflagt van

Dierplanten geef, is niet oneigen ,
noch

zonder voorbeeld. De gewoone W inkel-Soort

,

immers ,
is onder den naam van Zee -Mos of

Koraal Mos bekend. Ik heb derhalve geoor-

deeld, dat hci best ware , dien van KorAAL-
Mos hier te gebruiken, en dien van Zee-Mos

aan de Conftrvs

,

dat enWcl Plantgewasfen zyn
,

tot onderfcheidin^g toe te eigenen. Niemand zal

ontkennen , dat deeze Zee • Gewasfen die men

in 't Latyn Corallins: noemt, veel Koraalagtiger

dan de Confervee

,

en deeze wederom veei meer

naar Mosge.ykendezyn. De benaaming van Ko.

raalgewasl'en *
, die aan menigvuldige Madre.

poren, Milleporen en andere Steenagtige Zee-

Gewasi'en toebehoort
, is hier zeer oneigen.

Onze Ridder heeft de Koraalmosfen hier

den rang parten behouden, dien hy dezelven

te vooren toegeweezen hadt : niectegeullaan-

de de Heer Pallas met kragt beweerde,

dat zy niets DierUks, en in tegendeel den aart

van klanten hebben. Omftaedig zagen wy

'jzyne redenen , en op cen zeer gegronde ma-

'nier, door Ellis wederlegd f. Voor eerst

* toont





Plaat cxxxvie
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toont dceze Heer de overeenkomst der Struc-

tuur, weike geheel Cellukus is, met die der
i^xvri.

genen ,
welke algemeen erkend worden voor Hoofc,

Dierplanten ,
ten anderen bewyst hy door een stuk,

Sclieivlkonltig onderzoek
, dat het VVinkel Ko-

raalnios, ten minlte, de zelfde Beginzelen uit-

levert als Dieren en gedeelten van Dieren, n

kleinheid van l’oren of uitwendige Gaatjes gaan

zy ook
, zo hy aanraerkt , eenige Soorten van

Kalk- Koraal niette boven. Hetbewys.dat

byna het grootlle aan P a l l & s fcheen te zyn ,

afgeleid van een Steenagtig Aardplantje, door

den Kruidkundigen Hovenier MEESEin Fries*

land gevonden
,
zullen wy (traks geheel zien

vervallen. Wat de Zaadhuisjes aangaat, waar

voor de Heer P a l l a s de Knobbeltjes of .

Knoopjes der Koraalinosfcn houdt , die kO"

men ruim zo veel met de Blaa^ijes , Cellec-

jes en Ovaria van fommige Korallynen over-

een, als met de Vrugtmaakunde deelcn , wel-

ken de Heer E l l i s aangetoond heeft
, in

veele Zee - Mosien zeer blykbaar te zyn ,

brengende eindelyk een naauwkeurige bepaaling

tot onderfcheiding van de Koraal- en Zee-

Mosfen ter baan , die men hier voor kan na-

zien *. Daar op vestigt dan verder de Heer * ntadz,

Eelis zyn befluit, dat de Koraalmosfen (Co -

ralline) als in ’t midden geplaatst of middei-

flagtig zyn, tusfehen de Zee • Mosfen {Confer-

ycej en de (Sertularm) Korallynen.

Het Koraalmos is een Vezelagtig Gewas, Kenm«.

li 5 dat'‘*“-

1. Deel. xvii. stuk.
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VI. dat als kleine Mosagtige Boompjes opfchiet,

Afdeei,
^

naauwkeurig befchouwd zynde ,
eene

Hoofd-' Koraalagtige gedaante hebben. Zy bellaan

STUK. geheel uit Leedjes , even als de Korallynen,

doch die Leedjes zyn niet Vliezig maar van

eene Kalk- of Krytagtige StofFe, en die maakt

wel het voornaamfte Kenmerk uit ,
om ze van

de Korallynen ,
in ’t volgende Geflagc ge-

plaatst j te onderfcheiden. Zy zyn zeer fterfe

getakt ,
breidende zig dikwils met een geheele

Kroon uit , terwyl het Stammetje geenszins

in dikte toeneemt, en dit zou, by omkeering,

een bewys kunnen zyn, dat zy van de Plan-

ten verfchillen C*)* Men kan, zo de Heer

Ellis waargenomen heeft , de Foren of

Celletjes van het Koraalmos duidclyk zien

,

wanneer men het ,
onmiddelyk als het uit de

Zee genomen is ,
naauwkeurig befchouwt

;

want door het droogen verdwynen die Ope-

ningen ,
wegens het inkrimpen van de Kalk-

agtige zelfltandigheid ;
welke L i n n ac u s

aanmerkt een groot bewys te zyn voor des-

zelfs Dierlyke natuur. Men vindt het altoos

ergens op vast zittende of geworteld , gelyk

de andere Dierplanten.

soorten, De Ridder geeft agt Soorten op, in dit

Ge-

() Dc Heer 11 A s t »: r ,
naamelyk ,

meikte aan , dat het

Stammetje der Sertulatiën of Korallynen zig , onder t op.

groeijen , zo wel in dikte als in hoogte uitzet
, en wilde

toen daar uit mede derzelvet Plantaaitige natuur bewyzen.

zie Uit/pm», I. D. hl, as.
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Geflagt >
onder welken het \V inkel - Koraal-

^
VI.

mos, in de Apotheeken bekend, de tweede

is ,
en de agtlle moet

,
gelyk wy zien zul- Hoofd-

len, vervallen. De tieer Pallas hadt der-®^“®*

tien Soorten opgeteld , docli daar onder ook

eenigen betrokken , die tot andere Geflagten

fchynen te behooren.

CO Koraalmos ,
dat in drie- en verdeeld

bellaande uit platte Nieragtige Leedjes, opuwa.
Rondledig

Om dat de Leedjes, uit welken dit Koraal-

mos beftaat, byna gelyk de Indiaanfche Vyg-

Plant ,
Voedfter der Conchenilje , die men

Qpunüa noemt ,
als platte Schyfjes aan el-

kander gefchakeld zyn ,
voert het, in ’c La-

tyn dien bynaani. Ik. noem het, om dc zelf-

de 'reden ,
Rendlèdig : want Steen - Opuntia

luidt wat zeldzaam. Het zal de Sertolara van

van Imperatus zyn , welke J. B a o ni-

H u s Scutellaria noemde , om dat het Gewas

als geheel uit Schildjes famengetteld is. Zyu
Broe-

(,)
Cortillina trichotomj , Atticulis «ompicsfis fabrenifot-

mittus. Gen. S+ö Sertularia tainofisfima At-

ticuUs Rcnifotraibiu. Hort. Cliff, 480. E l L 1 S CeraU. p.

T aj.
Settólara, 1 m p e tt. Nat, 853. T. 834.

ci-US Hit*, tl. P *S°>- ScutelUrU five Opuntia Marina,

B Hi« lil. P*
fu’jtotundo C, B. Pin.

corallina ladfoHa- Pi-tjK. Phyt. T, afi. f. i. Coraltina

I. p. 57. T. co.

lallina Opuntia. P A L i.. +20. Lyst der Plantd. bl. sJi-

I. Dr-Eu XVII. STU*.



5oS BESCHaYVING van
VI

LXXVI I,

Hooeo-
STUjjC«

Broeder ,
evenwel

, betrok het tot het Zee-

Ruy, en is daar in door Toorn'efort na-

gevolgd. Anderen hebben het tot de Korally-

nen in ’t algemeen t’huis gebragt.

De Heer Ellis vertoont twee Soorten

van dit Zee- Gewasje, van ’t Eiland Jamaika

inde VVestindiën afkomftig, de eene omtrent

twee , de andere naauwlyks één Duim hoog.

In andere Afbeeldingen ftclc zyn Ed. blykbaar

de Gaat] s voor
,

die ’er in de Leedjes zyn

,

en hoe dezclven als door Haairagtige Buisjes

aan eikander zyn genoegd. Dit alles, merkt

hy aan
,
vertoont zig duiUclyk in dit Koraal-

mos 5
wanneer de Kalkagtige StofFe door A-

zyn daar af geweekt en als weg gefmoltcn is.

Evenwel kan men
,
zegt hy, in de Westin-

difche Koraalmosfcn , die doorgaans van een

losfer Samenweefzel zyn

,

de Pooragtige

Gaatjes, zelfs wanneer zy gedroogd zyn, (zo

ik het begryp,) zeer duidelyk, met hecbloote

öog ,
over de geheels Oppervlakte onder-

fcheiden. Na dat de Kalk- of Krytagtige

StolFe , op de gezegde manier
, weggenomen

was ,
vertoonde zig het Leedje, in dit Ko-

raalmos , vol tlolligheden , byna gelyk een

Honigraat.

De Heer P a l l a s merkt aan ,
dat do

Leedjes van dit Zee Gewasje volmaakt de

gedaante van een Nier hebben. Dit kan ik

echter noch in de gedagte Afbeeldingen, noch

in een Exemplaartje, dat ik ’er van bezit, bs-

fpeu-
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fpeuren. In ’c zelve hebben zy de

van een uitgebreide Waaijer, naar welke Lxxvf
i",’

die van Er.i-is meer gelykcn dan naar een Hoofd-

l^icr. De Gaatjes zyn daar in met het

kioskoop ,
byna gelyk in fommige Milleporcn

,

zigtbaar. Volgens Marsioli zoude, in de

MiddelUmdfche Zee ,
een Koraalmos van dee-

ze, Soort voorkomen ,
dat de Leedjes byna

van grootte als een Nagel heeft, zynde min-

der Takkig en byna gegaffeld , ook laager

van ftatuur.

(a) Koraalmos ,
dat hyna dubbeld gevind

i

met de Leedjes eenigemaate Tolagtig. offickniis^

Winkel-

Deeze Kenmerken zouden de Geftalte aan-

duiden van het gewooue Winkel -Koraalmos ,

dat van ouds onder den naam van Corallina

bekend is by de Geneeskundigen. Men vindt

het

(-2) Chrallina fubbipinnata
,

Articulis lii!)tutl)inatis,

tJat. Xil. Coraüina OfBcinaüs. Faun, Suec, z^n. EU Lis

Corall, p. 48. N. 2, 3 , 4. T, 24. f. 2. Coralliirt
J. liAUH.

Huu 10. p> 810. Muscus Maiiiius f. Corallina OlFicinarum

C. B. P’« 3«3. Cor Jlina. R a Y Uist. 65 . Ak^I. 33. N. r,

Corallina Srermophoios. Mouis. Hht . 111. p, «5 . $. 15.

T, 9. Cotallina magis ete^a peniiata. Pluk. Ph-jt. T. 43.

f 4. Mu'^tos Cotalloides Filicinus. Barr, Utn 1244 }4,

1*
’ '8. F A L L, Zdöpk.

p. 422. Lyst der Plantd. 534 Corallina Squamaia bi-

piniiata ,
Anglica ,

erefta , Ramulis denfe pinnatis, Lanceolap

iorniS, &c. r.LL. Corall, p. 49. N, 4. T, 24. l. c.

I, DEEL. X vit. STUK.



510 Beschryvinc van
VI. }jet Zee-Müs of Koraalmos getyteld, in ’t

Lxxvii^.”
Engelfch Corallin^ Het komc aan

Hoofd- de Noorfche Kusc, inde Middellandfche Zee
STUK, en in vevfcheide deelen van den Oceaan

, doch
byzondcr veel aan de Stranden van Engeland

voor , als de Klippige Oevers beminnende. Zie

hier, wat de Heer El lts daar van zegt.

„ Dit Koraalmos is aan Klippen en Schulpen

3 , gehecht door Steenige Leedjes, welke, on-

» der ’t opfchieten , met anderen vcreenigd

3, zyn door middel van uiterraaate fyne ea

,, dunne Pypjes. Men kan deeze met een

„ fcherp Gczigt of door een gemeen Vergroot-

,, glas ontdekken. Terwyl de Stammen zig

„ uitbreiden , worden zy door zy- Takjes ge-

„ vind, die tegen over elkander uitkomen, en

3, op de zelfde manier famengewricht zyn. De
„ Leedjes van deeze Soort gelyken naar het

,, bo^enlte deel van een omgt keerden Kegel,

, „ doch die een weinig famengedrukc is
, zynde

„ de geheele Oppervlakte met zeer kleine Cir-

• „ keironde Celletjes , als Poren , bedekt. In

„ fommige Exemplaaren kunnen wy kleine

„ Knobbeltjes als Zaadhuisjes waarneemen

,

„ zitende gemeenlyk aan ’t End, doch ook

„ wel aan de zyde der Takken. Men vindt

„ het rood, groen, Afchgraauw en wit, maar

,, allen worden zy
, door lang op ‘t Strand

)3 en in de Lugt gelegen te hebben, wit”,

ceyiorfeh. Ik heb verfcheidenheden van dit Koraalmos,

cxxxvii, niet alle die Koleuren , welke van Ceylon
fi£4 I>

jjef.

/
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herwaards overgebragt zyn , aan Mosfelfchul- vi.

pen, Zee -Tulpen en Patellen gegroeid,

de Kleur belangt is ieder op zig zelve : het Hoofd.*

witte maakt een Tros , zo wel als ’t groene

en het roode. In de manier van groeijing is

ook eenig verfchil, zynde het witte door ver-

fcheide GafFelagtige verdcelingen byna plat

en VVaaijeragtig getakt ;
het groene en paar-

fche Kwastagtiger; maar een ander, dat bont

is, heeft de Takjes eigentlyk en wel dubbeld

gevind : dat is , de zytakjes fchietcn wcder-

zyds ook Leedjes uit. Dit is langft van Ge-

was ,
doch bereikt de hoogte evenwel niet van

drie of vier Duimen ,
welke fommigen aan hec

Winkel Koraalmos toefchryven. Eenige Takjes

van het laatfte, zo als deze! ven op de kant van

eene Patelle gegroeid zyn, worden hier. Plaat

CXXXVTI. Fig. > , in Afbeelding vertoond.

Dat ’er aanmerkelyke verfchillen plaats heb-

ben in de groeijing van het Winkel -Koraal-

mos ,
is ook uit de Afbeeldingen van S e b A ,

hier aangehaald, blykbaar. Ellis geeft eene

vevfcheidenheid daar van op , die door de fi-

guur der Leedjes
, welke in fommigen Lan-

cetswyze uitloopt, van het voorgaande onder-

fcheiden is. Het gene men gewoonlyk in

de Winkelen heeft
, is ook veel fyner, dan

het hier afgebeelde , en heeft de Leedjes lan-

ger. (*} Zyn Gefchubd Koraalmos, in tegen-

deel ,

Zodanig heb ik bikomen , dat gegroeid is, cn vast

gc-

J, DEW- XVH. STU*v
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VI. deel ,
heeft dezelven korter. Men neemtzö

Afdeel fomcyds verfchillende vvaar , aan een zelfde

HooVd-* Steeltje. Dit alles begunOigt de Dierlyke na-

sTUK. tuur van dit Zee Gewas ongemeen ,
fchoon

het ook eenige naar Zaad gelykende Lig-

haampjes in zyne Huisjes bevatten megt.

Gebruik. Het Koraalmos is van ouds beroemd in de

Geneeskunde, wegens zyne ^^ormdoodende

kragt. Het wordt zelfs van Et t muller,

• Sem. ten dien opzigte , het vreemde Zaad ,
dat

, cZtk men gemeenlyk Wormkruid noemt *
,
voor-

doitri‘t. getrokken. De Gifte is naar den Ouderdom

van den genen , die het in zal neemen ,
ver*

fchillende , en niet zeer bepaald. Men kan

het op zig zelf ,
of met andere dingen ge-

mengd ,
tot een Vierendeel Loots ,

van een

volwasfen Menfch gebruiken laaten. Hes

is ook opdroügende en Bloedftempende. Di-

. o SC o RU) ES pryst het teg. n de Podagra,

en fommigen raaden het zelfs in de Peering

aan.

Tusfehen deeze en de voorgaande h’eft de

Heer Pallas een Soort ingevoegd, als de

Nodularia van Impeuatus zynde
,
en welke

hy

gehecht zit aan en in de kuiltjes van een Yzet Vuurllcen

(Pyrites) or Zwavel Nier, welke men, onder veele andere

Delffteffen cn Petrefakten ,
onlangs gevonden hee't aan de

Kust van Normandie. Deeze s™ gtoor
, i,

op veele j'Iaatren met Kalkagtige plekken
,
waar in zlg de

eerde beginzelen van het Koraalmos vettoonen , beloopen.
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By aanmerkc de dikfte te zyn onder alle haa- VI.

re mede - Soorten
, op ’t meefte anderhalf^™®®!*"

Duim hoog
, zeer Xakkig en in drieën ver- Hoofd.

deeld, zo wel dis de eerde Soort. Deeze^'^^'^-

kwam uit de Middellandfche Zee. Ik maak
’er flegcs gewag van

, om dat de Heer Bod-
EAERT die het hefte zegt te zyn in. dit Ge-

flagt, daar Pallas alleenlyk zegt , dat zy
het dikfte is van do Koraalmosfen.

(3l Koraalmos , dat gegaffeld , Haairagtig iii.

en getopt is^ met de bovenjle Leedjes uit-

puilende. zsajiiria-

gend

Kotaahnot,

JNiettegenftaande het gemeene Winkel-Ko.
raalraos eenige Knopjes draagt, die naar Zaad-
huisjes gelyken , zyn ’er doch anderen , die
dergelyke Knopjes veel blykbaarer en inenig-
vuldiger hebben. Men noemt deswegens de

' ZO'

(3) Corallina dichotoma Capillaris fastigiafa, Articulis Ca-

perioriHus elevatis. Faun. Suec, 2238, Coraliina dichotoma
Capillis denlis Ctistaiis, Spermophoris. Ell. Corall, 51.
N. 7. T. 24- f. F. Muscus Capillaceus multifido folio’albi!

dus. C. BAUH. Pin. SS3, pluk. Phyt. T. i«g. f. 3
Corallina Marina Capillarh. Sloan. Jam. I. p. gg x *10*

f. 5. Muscus Coralloides cristatus. Barr. iZ
Corallina cristata. Pall. ZcitfpA. 445, corallina Spenut,
phoros dichotoma, CapiUatb, inletne pinnua

, Articulis Cy.
Undricis. Sysr. Nat. X. p. 807. Cotallina alba Spetmopha.
ros, CapilUs tenuisfimis. Eli., Carall. Ji. N. 8,T, 44 T
O. Corallina rubenS, PALL. ZsSph. p. 414, 'Z
Plantd. bl. 539.

Kk
I, DïSL, XVII. STOK.
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VI. zodacigen Zaaddraagend Koraalmos ,
offchoon

ArpEEL. jjjgt jreker is , dat die Knopjes eigentlyk

ifooFi}*
Zaad bevatten van dit Gewas. El lis zelf

stuk, heeft die benaaming gebruikt, ten opzigt van

de beide hier aangehaalde Soorten ,
waar vaa

de eerde, tot onderfcheiding
,
den naam van

Gekuifde voert, gelykende, in Gedalte, veel

naar een Haanekam.

Gekuifd, Hier van zegt hy cn toont , dat het by ron-

de Bosfen groeit , en dewyl de Takken ,
zig

Waaijeragtig uitfpreidende, plat tegen elkan-

der aan geplaatst zyn , zo maakt het zeer fran-

je Kuiven, waar van fommigen fchoon rood,

anderen groen zyn, met een witten Rand om-

zoomd. „ Men vindt het doorgaans groeijen

,, op dunne Takjes van rondfteeligeZee- Ruy.

,, Aan het boven- end van deszelfs Steeltjes

„ ontdekt men, met het Mikroskoop, eenige

„ kleine Blaasje.s , uit den Top van ieder van

,, w,eiken twee andereTakken hunnen oirfprong

,, neenien , zo dat zy fchynen te dienen tot

„ onderfteuning van dit Gewas.”

vcdeiaetig. »
Haairagtig fyn, zelden meer

dan een Duim hoog
, zo wel als die andere

Soort van El L i s , welke uit ongemeen dunne

Haartjes beftaat en witagtig is van Kleur. De
Blaasjes van hetzelve houden het ook, zo het

fchynt , in ’t Water op, zegt ELLis,die

het oordeelt zeer naa verwant te zyn met het

voorgaande. Ook verbeeldt zig de Heer Bal-
las, dat die Sneeuw- witte Vederagtige van

den

/
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den zelfden Autheur
, het beginzel van deeze VI.

of de voorgaande geweest zy. En zyne rood- lxxv«^‘
agtige zou van dezelven alleenlyk door een Hoofd-

klein verfchil in de figuur der Leedjes onder-

fcheiden , en derhalve misfchien ook maar als

I

eene Verfcheidenheid aan te merken zyn. Hier-

om betrekt onze Ridder die allen tot cleeze

Soort. Men zier ,
dat zy > zo in grootte als

in uitwendige Geftalte , ongemeen van het

Winkel -Koraalmos vcrfchillen.

(4) Koraalmos , dat gegaffeld en van onderen iv.

gevind is, met dt Leedjes twee -Hoornig, c'trnicuü-

tS,

Dit Gewasje , ook op Zee.Ruy groeijen-
^**'*’°™*^’

de, valt mede naauvvlyks een Duim hoog. Het
verfcbilt aanmerkelyk van de voorgaanden , zo
door zyne manier van Groeijing en de dunte

der Takjes, als daar door, dat de Leedjes van

het Steeltje rond en lang, die der zy- Takjes

kort zynen gehoornd, het welk de Kenmerken

uitmaakt van dit ongemeen fyne Koraalmos.

Het komt insgclyks voor aan onze en de En*

gelfche Kusten.

(t) Koraalmos, dat gegaffeld it , hebbende de

(4.) C«r«/;fe« dichotoma inferno pinnata. AiticulU bicorni-^'*^^®*’'

biij. Faun. Suie. CoralUna alba exigua &c, Eu,. Ca.

rail, p, so. N. 6. T. 24- t). f ALL. Za'ópb p,

(5) ctTolUna (Uahotyma ,
Aiticulis Eilifonnibus divaricatis

h DlEI.. zvn. $TVK.
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VI.

Afdeel.
LXXVII,
Hoofd-
stuk.

Leedjes Draadagtig en van een wijkende ,

aan den Top en Grondjteun breeder.

De Heer Pallas noemt dit Styf Koraal*

mos, en getuige dat het zeer broofch is, wit

van Kleur ,
vallende in de Westindiën en groei-

jende tot de hoogte van meer dan twee Dui-

men. De Leedjes zyn lang en door een zagte

Pees aan malkander gevoegd , zo dat zy ligte*

lyk afbrecken.

vr.
Bariata,

Gebaard.

(6} Koraalmos , dat gegaffeld is ,
met RoL

ronde Leedjes , de Takjes aan de toppen

gebaard.

De bynaam van Gebaard is van den zelfden

Heer afkomftig, die aanmerkt , dat alle Tak-

jes aan ’t End een Vezelagtig Kwastje hebben.

Dit is zeer blykbaar in de Afbeelding van E l-

Lis, die dit VVestindifche , om dat de Leedjes

als aan een Draad gereegen zyn , Patermfter-

Korallyn noemt, Plukenetius hadt het

voorgemeld onder de benaaming van Pypag-

tig

Apice ISaGque latioribus. Syjl. Nat, XII. Coralüna minima

Capillaceo folio. S l o a N. Jam, I. T» ao. f. ,S. CoraUina

tigens. P A L L. Zoöph, p. +19.

(6 ) Coralliaa dichotoma ,
Articulis CyUndricis Ramiilis api.

ce batbatis. Syat, Nat. XII. CoraUina articulata Jamaieanlis,

Ell. Corall. p. 59. T as. f. C. CoraUina major, Nervo

rilifotmi. SloAN. Jam, I, p. 5*» T, zo* f, 3 , p al L.

0il!pi, p. 41S,
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tig
,
Jamaikaèfch , wit Koraalmos

,
met zeer VI.

korte Leedjes . wordende van de Engelfchen j'xxv!!*

white Bead-handftring , dat is. Witte Kraaien Hoofo.

Armband geheten. Het groeit ter hoogte vans^“?»

drie Duimen en daar boven.

C?} Koraalmos, dat een enkelen Steel heeft, vii.

met een Kwast getopt ,
bejiaande uit gegaf-

felde buigzaame onafgebrokene Takken.

Plaat

Dit üewasje , dat uit m3me Verzameling ,
cxxxvii.

hier, in Fig. 2 . op Plaat CXXXVII, is afge-

beeld, gclykt taamelyk naar een Penfeel, waar

van het den naam draagt üngedroogd heeft

het een rond Stammetje ,
byna van dikte als

een Pennefchafc, dat als met een Huid fchynt
overcoogen te zyn , en de langce van een

kleinen Vinger heeft
,
zynde aan het boven-

end gekroond met een Kwast van dunne Tak-

jes, die gegaflFeld zyn. Myn gedroogde E-

xemplaar is Vleefchkleurig. Door ’t Mikros-

koop vertoonen zig deeze Takjes als uit Rol-

ronde Leedjes beftaande; weshalve het te regt

betrokken is tot dit Geflagt. 13y S F. b a fchynt

het voor ’t Scelet van een Aard- Kampernoel-

je aangezien te zyn. P a lla s heeft verfchei-

dene

(7) CcraUlna Culmo finiplici , Ramis fasciciilatis fasiigiatis,

dlchotomis flexilibus contiruis. Syit, Hat, XU. SEH Kab.

I. T. I. f. 10. p all. Zo'óph, p, 4ij, Het Kwastje, Ajjt

itr Plantd. bl. 5+2,

Kk 3

I. Defl. XVII. Stuk.
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dene daar van als een Bosje by elkander groei-

jende gezien
, en ftelt de Woonplaats in de

Westindifche , LiiïN.ffiüs in de Oostindifche

Zee - Wateren.

Indien dat Schepzel
, uit de Chineefche Ver-

zameling van Laserstroom» g^iyk de

Heer Pallas oordeelt, hier toe iosgelyks

te betrekken ware ,
dan zou deeze Soort aan

veranderingen onderhevig zyn. Onze Ridder

hadt hetzelve Hydra conglomirata genoemd»

en zegt dat het de grootlte was onder

kende Polypen. Het hadt een Steel der di e

van een Pennefchaft , een Duim lang ,
v?e 'e

met zynen Wortel aan cenig vast Lighaam ge-

hecht is, aan den Top verdeeld in veele zeer

korte ongeregelde Takken, die wederom ver*

fcheide maaien worden verdeeld en dik zyn

aan de Enden (*).

> Als een Agtfte Soort hadt Linn^eus hier,

zo uit navolging van Pallas, als volgens

de Afbeelding, welke wylen de Franeker Ho-

venier Mee SE daar van in zyne Flora, Frifi-

ca heeft uitgegeven , een Aard - Koraalmos

geplaatst, ’c Is naamelyk bekend, dat, op de

Bergummer- Heide in Friesland, aan gedagten

Kruidkenner dergelyke Gewasjes waren voor-

gekomen, welken tot een voorbeeld fcheenen

te ftrekken van Koraalmos op ’t Land groei-

jen-

(•) Chinns. Uzsrjir,n, so. ..<«aJ.IV.p.ïJ 7.T. 3.
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jende. De HeerPALLAs hadt daar van een Vl. ’

voornaame tegenwerping op de Dierlykheidj^^^^^®j"

der Koraalmosfen gemaakt
, doch de Heer Hoofu.’

Ellis gaf met reden in bedenken, of zy ook®™»-

by toeval aldaar konden geraakt zyn
^

deez.e bedenking van zyn Ed. gegrond was y hiCE voor,

worden wy thans door dso Heer Bodüafut
onderrigc Meese hadt eenige brokjes

van dat Gewas aan den Heer P A l L A s gezon-
den, en zelf daar by gemeld, dat het ftukjes

waren van het Gekuifde, Roodagtige en Win-
kel • Koraalmos , door Storm van ’t Strand op

*t vaste Land gefmeeten zynde
, en zig aldaar

vastgezet hebbende : weshalve hy die eerst

voor een Plantgewas hadt gehouden , en tot

de Lichents betrokken (t). Maar, zou men
mogen vraagen , hoe is zyn Ed. naderhand tot

die kennisfe gekomen ? Of heeft hy mooglyfc

te vooren die Soorten van Koraalmos niet ge-

kend, en naderhand, uit de overeenkomst van

zyne gevondene Plantjes met dezelven
, zynen

misflag ontdekt ? Hadt hy dan toen niet gewe-

ten, dat ’er mooglykheid ware, dat die Ko-
raalmosfcD door de Golven op ’t vaste Land
konden gefmeeten zyn? Of heeft men zyn ge-
zegde negts te ver getrokken? Hoe ’t zy; dus

wordt dfi Wereld tot misvattingen gebragt.

lxxviil HOOFD-
(*) Lyn ier flmtëmn Aanhangzel. biatiz. «44.

(t) Lichen fruticulofus ramofus ïrticulstus, Articulis longis

CyUntlrici,
, Peltis pcdunculatis. F/or, Prlf, p. 75. N. 503 T. i

.

Kk4
I. DIKI.. XVII. STUK,
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VI.

Afdeel.
Lxxviii. LXXVIII. hoofdstuk.
Hoofd-
STUK.

£gjQ]ifr^ying van ’t Geflagt der Korallv-

nen, die in Blaas- en Cel- Korallynen on-

derfcheiden vordeii,

Naam, TAc beoaaming van Sertidaria, welke Li n-

•L' njEUS eerst aan dit Geflagt van Dier-

planten heeft gegeven ,
vindt thans een alge-

mecne goedkeuring. Zy is afkpmftig van c

Italiaanfche woord ScTtolci^'Cii daar

T u s de Opuntia marina

,

of hec Rondbladenge

Koraalmos ,
zynde de cerfte Soort van het

voorgaande Geflagt ,
mede beftempeld hadt.

’t Schynt ,
echter ,

dat die Autheur deezen

naam van ’t Latynfche woord Sertum , dat

een gevlogten Kroon of Krans betekent, of

van Sertula hadt ontleend. Men gebruikt den-

zelven thans voor die Dierlyke Plantgewas-

fen ,
wier verfchil van de Koraalmosfen hier

voor is aangeweezen *, Ik noemze, als ge-

ï
*
sö'ót zegd is , K o R A L L Y N E N ; zo om de gelyk-

heid in geftalte met de genen, die men van

ouds Corallince genoemd heeft , als om dat

deeze benaaming ,
door den Heer Ellis ,

voor die Zee • Gewasjes in ’t algemeen gebruikt

is , waar van de genen ,
die in dit Geflagt be-

greepen zyn
,
ver het grootfte gedeelte uitmaa-

ken.
Wat
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Wat de eigentlyke natuur der Korallynen vr.

zy ,
heb ik reeds , volgens ’c Gevoelen van^^xv^J'*

de Heeren Ellis en Baster, voorgefteld. Hoofd-

Zy beiden erkennen thans dit Zee-Gewasje'’'^^'^*

voor een Schepzel
, dat eene Plantaartige

jing beeft met een Dierlyk Leven. Le Heer

B A s T E R , evenwel
,

agtze zodanig met de

Planten overeenkomftigj dat de Polypen , die

men ’er op vindt ,
een voortbrengzel van dit

Plantgewas zyn zouden , en wel de Bloemen
van hetzelve, zo het fchynt *. De Heer El- * zie

LIS, in tegendeel , heeft nog zyn meermaals'^'*^'^'

verklaarde Gevoelen niet verworpen
, dat de

Korallynen door Polypen voortgebragt
, of

gefabriceerd zyn zouden. Anderen haddenze
flegts voor Nesten of Wooningen van Diertjes
aangezien. Ik meen , dat het een met het an-

dere gepaard kan gaan, hebbende daar toe het

voorbeeld van de Wormbuisjes, die men zo

menigvuldig , by zo wondcrlyke Klompen en

van eene zo zonderlinge Geftalte, in Zee vindt,
’

bygebragt f. Dit zyn Nesten of Samenwoo- t bMz.

ningen van Diertjes
, die opfehieten en groei-®^’

jen ,
wordende gefabriceerd of gevormd door

Schepzcltjes , immer zo flap
, week en flymerig,

als de Polypen kunnen zyn. Ja tusfehen dee’

ze Buisjes en de Diertjes , die dezelven vor- ‘

men, is veel grooter verfchil in hardheid, dan
tusfehen de Korallynen en derzelver Polypen,
Mooglyk zal men zeggen

, dat deeze Worm-
huisjes met de Schepzels

, die in dezelven
Kk y

i. Deel. .ïvii. stuk.
woo-
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VI. woonen ,
natier in grootte overeenftemmen.

Afdeel,
fchyiu waar te zyn ,

doch is nog niet

Hoofd- beweezen. In veelen heeft zekeriyk een

TUK. voortgang der Wormen plaats, die het onder-

fte £nd
,
te vooren door hvin bewoond ,

ledig

laaten. Op gelyke manier , nu ,
verklaart

El LIS, byna ,
de groeijing der Zee-Heefte-

ren. Dc tegenwerping ,
dat de Stammetjes

dus niet dikker dan de lakjes moeften zyn,

betreft de Korallynen niet , ten minde niet

* zie algemeen *.

Midi, so,
jjerikbeeld echter, ’t welk de

Korallynen eigentlyk tot Plantdieren of Dier-

planten maakt , is dat zy een Dierlyk Merg

hebben , door de geheele zelfftandigbeid ver-

fpreid, geevende de Polypen uit. Dus ver-

klaart de Heer h aster, omftandig, de

Groeijing van deeze Schepzelen en tevens der-

tBladz- zelver Natuur + ; waar in hem de Heer P al-

‘Imadt. LAS is nagevolgd Inderdaad, wanneer dit

s«* Gevoelen niet op enkele Onderftelling rust

,

dan is het zeer aanneemelyk.

Kenmer- Onze Ridder drukt zig , aangaande de Na-
kc"'

tuur der Korallynen , aldus uit. „ Zy zyn,

„ gelyk veele dergelyken ,
op de manier der

„ Planten geworteld , en hebben Worteltjes

„ buiten zig verfpreid, hoewel haar bezielde

„ Bloemen een beweeging ,
die haar van de

„ Winden niet medegedeeld wordt , door een

,, vrywillige poóging volbrengen, zynde vol-

„ ftrekt Diertjes. Het Gewas zit ergens op
vast
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„ gegroeid j het is naakt ,
Vezelagtig en be-

„ ftaat uit Leedjes , die ééne Bloem

*, ven, welke een Polypus is.” Hoofd-

De Heer Pailas heeft die Korallynen

,

welke geheel uit Celletjes, Hokjes of Zaad-

huisjes fchynen te beftaan ,
van de anderen

afgezonderd , onder den naam van Cellulanm.

Zyn Ed. beroept zig, als *t ware, op ’t voor.

beeld van E L L I s ;
doch die Heer hadt derge-

lyke Zee -Gewasfen , zelfs de Koraalmosfen ,

altemaal Corallina genoemd, en dezelven flegts

door byvoeging van de Kenmerken onder*

fcheiden ,
geevende den naam van Corallim

CelUfera aan de Cellulariën , en gebruikende

het woord Sertularia niet. Onze Ridder

maakt in dit Geflagt twee afdeelingen ,
waar

van de eerfte alleenlyk dc Blaas - Korallynen ;

de andere de Celdraagende of die geheel uit

Celletjes famengefteld zyn, bevat.

De Blaas- Korallynen worden dus genoemd Blaas. ko.

wegens zekere aanmerkelyke Knopjes , veel'^''^"'"*

grooter cn Blaasagtiger dan de Tandjes , wel-

ke het Gewas fainenftellen , en niet in een

geregelde orde , tegenover elkander of beurt-

lings ,
dat men overhoeks kan noemen, maar

hier en daar aan de Steeltjes verfpreid
,

voorkomende. Het gebruik van deeze Blaas--

jes was onzeker. Sommigen meenden dat zy

flegts dienden om tedere Takjes der Ko-

rallynen in ’t Water op te houden of te

onderfteunen ,
gelyk de Lugtblaasjes in de

Vis.
I, DEEt. XVII, STUK.
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Afdeel.
Lxxvm
HOuït)-
trva..

SH Beschryvino van

Visfchen. De Heer E l l i s vondt ’er ,
in ’c

eerst, flegts grooter Polypen in-, doch nader-

hand wierdc hy zeer duidelyk in fomniigen

gewaar, dac het weezenclyk Eijernesten zyn.

Hy nam Trosjes van Ëijeren in dezelven

waar
,

die vast zaten aan een foort van Na-

velftreng ,
welke gemeenfehap hadt met hec

iJierlyke Merg van de Steeltjes. Sommigen

van deeze Eytjes , op den bodem van het

Glas vallende, begonnen zig te beweegen en

uit te breulen ,
gelykerwys de Zoet- Water

Polypen. Of , na , de Moeder • Polypus ,

gelyk men waarfchynlyk die van deeze Blaas-

jes noemen moer , deeze Ky tjes in dit Blaas-

je ,
als in een Zaadhuisje . legt ; dan of zy

,

met haar geheele Lighaara
,

als in een Eijer-

klomp veranciere, gelyk de Schildluizen, (laat

nog te onderzoeken : doch buiten twyfel

zullen die Klompjes, welken de Heer El ris

te vooren hadt aangezien voor doode Polypen

,

buiten de Blaasjes uitpuilende ,
zodanige Ei-

jertrosfen zyn geweest. Men noemt de gedagta

Blaasjes thans gemeenlyk Ovaria ,
dat is Ei-

jernesten.

De Korallynen zyn ,
voor ’t bloote Oog

,

minder verfchillende dan de Dierplanten van

veele andere Geflagten. Men zietze ,
in t

algemeen ,
voor Zee Mos aan. Sommigen

groeijen maar eenige Liniën ;
anderen maar

eenige Duimen hoog. Het Gewas van veelcn

is Heefteragtig en Takkig y
dat van anderen

als
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als Steeltjes of Haairtjes ,
zonder Takken

:

van fommigen als verward Haair. Zy nebben Lxxvm;

Buisagtige Worteltjes , die langs de Opper- Hooro-

vlakte van Schulpen , Steenen ,
en andere Lig-

haamen, of langs die van Zee-Ruy en andere

Korallynen kruipen. In Aarde of Zand vindt

menze niet geworteld. Altemaal groeijen zy

in de Zee en fommigen op een aanmerkelyke

diepte. _ ^

Het getal der Soorten , in dit GeQagt, is soorten,

niet vermeerderd, dewyl Linnaeüs daar

van uitgemonlterd heeft. Dus waren ’er, in

de Tiende Uitgaave van het Samenftel der

Natuur ,
vier en -veertig Soorten, meest van

Ellis ontleend, en thans maar twee- en-

veertig Soorten, waar van dertien tot de laat-

Ite Afdeeling behooren. De meeften vallen aan

de Kusten van Europa zo wel als elders in de

Oceaan.

I. Die met duidelyk zigtbaare en uitpui-

lende Eijernesten zyn yoorzien, ge-

naamd Blaas-Kor-Allynen.

(i) Korallyn , die Pluimagtig is ^ met de

Rofacea.

Lely-

([)
Strlittaria paniculata

,
Denticulis oppolitis truncatis

,

^°*'***^'*'

altetnis, Orariiscoronato-Spinofis. 5>Jf. Aat. Xll.

Gen. 347.
Corallma pumila penn.ua 8tc. Elus. Cora/l.

p. 6. N. 7. T. 4 *
Vol. 48. p, <531,

T. 13. f. E ,
G, H, I. SEB. Kai% II, T. 63, f, 6, Ser-

• tu-

I. DEEt. xva* STUK.
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Hoofd-
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Vl. Tandjet tegen over elkander en geknot , de

Takken overhoeks
, de FAjtrnesten Doorn-

agtig gekroond.

De Blaasjes , die aan deeze Soort van Ko*

rallyn zeer groot zyn , hebben ,
naar de ver-

tooning welke zy maakcn , daar aan verfchil-

lende bynaaraen doen geeven. De Heer E l l i s ,

door wien dit Gewas eerst ontdekt werdt ,

noemde het naar dezelven Granaat - Appel

Bloesfem Korallyn, en vervolgens voegde hy

’er den bynaam van Lely by ,
welken de Heer

Bodsaert alleenlyk verkoozcn heeft ,te

behouden. DeHeer Pall as hadt >
wegens 6

uitfteekende Punten der zogenaamde Bloe-

men of Eijernesten ,
goedgevonden ,

den by-

naam van Nigellajirum te gebruiken , en tekent

met reden aan , dat zy veel gelyken naar de

Zaadhuisjes van die Plant, welke men Mgella

noemt. Dit is ten opzigt van fommige Soor-

ten van Nigelle waar, doch hoe komt hy dan

aan den naam van Nigellajirum ,
welke een

geheel andere Plant, met ander (lag van Zaad-

huisjes , betekent? Hy zegt, dat de Eijernes-

ten flegt , doch de Polypen zeer wel door

Ellis afgebeeld zyn.

De Heer El nis hadt, in dit flag van Ko-

zie rallyn, eerst waargenomen *, hoe het Dier-

tul«ia Nigellafttum. PALI.. ZoSpi, 7». Lely Koiallyn,

LyUt jPUnti, bUdz. l6l.
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lyke Merg door den Stam en Takken heen VI.

gaat , en zig dan verder uitfpreiJc meC zekere

Takjes of Armen, welken ieder Tandje tot

zyna Opening uitgeefc. Dit zyn de Polypen stuk.

van dit Zee-Gewasje
, ’c welk als kleine

Boompjes op Oefter- Schulpen aan de Stran-

den van Europa voorkomt, wordende ook in

de Indifche en andere Zeeën gevonden (*}. In

de laatllen groeit het op Zee -Kroos; aan de

Kust van Engeland nam de Heer Ellis het

dikwils waar op de Cypres- Korallyn, „ wel-

,, ke het met zyne Buisjes, zegthy, omarmt,

,, en van daar Takken uitfehiet , met flappe

„ tegen over elkander geplaacfte Tandjes, van

,, eene Cylindrifche gedaante, voorzien, die,

„ droogende , aan het bovenfte gedeelte in-

„ zakken”.

(2) Korallyn , mt de Tandjes tegenover el-

Kan*

(*) Lv:us MéLTC Eurlftmm'f Indicum &• Peltgi Ftuus na-

tans

,

zegt P A r- L A s. Door dit laatfte meent by zeketlyfc

niet het Vlottend Zee- Gras yan de Archijj»!, maat het dry.

vend Zee - R-uy of Kroos van den Oceaan.

» (t) SertuUrU ÜenticuUs oppofitis mntronatis recurvatis,

Ovarüs obovatis , Ramis vagis. Faun. Sust. zzsj». E t, )u

Oraii. p. 9 * N* T. 5 - f. A , a. PiU. Traaf. Vot.

IT.

Pumila.
Zee - Ruy
Korallyn*

XLVin. p. <>51. T. tj. f. (i. F , F. CoralUna pumila repenj

minus ramofa, Denticulis bijugie. Raj. jtngl. 3, p. 37. 17,

19. ReAüH. Mm.it l'Acad, dei St. 1711. p, «79. T. ii.

f. 4. M, M. SEB. Kd. IH. T. 103 . f. I. PAI-t. Z$ofk,

79. Zee • Eike. Lyst drr PUntd. bladz, löi.

I Dsti,. .xvu. t'T'jlt.
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kander , fpits en omgekromd : de Eijernes-

ten puntig Eyrond ; de Takken hier en daar

verfpreid.

VI.

Afdêel.
LXXVIII.

Hoofd-

De Afbeelding, welke de Heer E^llis by

cxxxvn.
'Plaat ijkiwvw*-— —

—

xxxvn. qjJq» van deeze Soort geeft ,
is zo

’
fraar® «' n®*'

menftel der Zee-Gewasfen van dit Geflagt

en de byzonderheid der Blaas- korallynen aan

te toonen ,
dat ik niet heb kunnen nalaaten

dezelve over te neeraen. In Fig. 35

CXXXVll. wordt derhalve dit Zee- Gewasje»

met zyne Blaasjes of Eijernesten
, ^

zyne Polypen, die met het Vleezige of D

lyke Merg van den Stam en lakken gem^n-

fchap hebben, ten duidelykfte vertoond, net

was in Fig. 2, op onze naastvoorgaande

Plaat, in zyne Natuurlyke grootte, zo als het,

op een Blaadje Zee-Ruy kruipende, zig in

mvne Verzameling bevindt, reeds voorgeftcld.

Dit is de reden, dat Ellis hetzelve Sea.

Oak Coralline genoemd heeft : want de Engel-

fchen geeven aan die Soort van Focus den

naam van Zee - Eik , naar den Latynfchen

naam
,

Querciis Marina. Dus kan deeze Ko-

rallyn niet dan zeer oneigen, op zig zelf

,

Zee-Eike getyteld worden. Ook is het ze-

ker, dat menze bovendien op veelerley ande-

re Soorten van Zee-Ruy ook

op het Zee -Kroos en zelfs op de Kaapfe

Zee -Planten, Fucus yerjicolor genaamd, aan-

treft;
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treft
;
hoewel zy op deeze laatfte de Eijer- VI.

nellen, zo deHeerPALLAs aanmerkt, groo-

ter en ronder, de Kelkjes fpicfer heeft. Hoofd.'
De Heer R i'. a üm u r in zyn Vertoog ovef stuk.

de Bloemen cn Zaaden van het Zee- Ruy, en
andere Waarneemingen omtrent deeze co der-

gelyke Zee- Planten, ook agt geevende op dit

Bygewasje dat aan dezelven groeit , nam de •

zogenaamde Zaadhui.'jes van hetzelve waar ,

doch kon ’er niets m vinden dat naar Zaad
geleek. De Heer P a l i, a s , in tegendeel

,

verhaalt, dat hy te Harwich deszelfs Eijernest

uitermaaté vol Eycjes heeft gevonden. Daar
van vind ik by den Heer E l l i s niets gemeld,
Pallas zegt dit ook niet, offchoon de Heer

,

BooDAERx’er zulks van gemaakt heeft. E l«
LIS beeldt flegts Polypen in deeze Blaasjes
af en fpreekt daar van, in de befchryving,
aldus.

„ Deeze kleine kruipende Korallynontfpringc

„ hier en daar van Draadagtig dunne Buisjes,

„ die langs de oppervlakte van de breedblade-

3> tige getande Zee -Eik Fucus loopen. Men
,, vindt deeze in groote menigte op jden Zee-
„ Oever by Sheernefs in ’t Eiland Sheppey,
„ [aan den Mond van de Theems.] De zelf-

„ de Korallyn komt fomtyds op het Peuldraa.

„ gende Zee-Ruy voor. Dc Tandjes zyn aan

„ de Openingen ftomp
, cn by paaren regt te-

„ genover elkander geplaatst. Ieder Paarfchynt
„ in het naalte als gewricht te zyn. De Blaas-

„ jes
I. Dttu XVII. STUK,



53ü Beschryvino vah

Vl. „ jes zvn bykans Klootrond en komen dikwijs

Afdeel. overdwars gekreukt of gegroefd voor. Toen

°P vanSusfex, te Brighthelm*

STUK. „ ftone was *
, nam ik eerst de leevende Pc*

* zie lypen in de Blaasjes van de Klasfe der Ge*
bladz, 38. Korallynen , en in ’t byzonder in dit

tBlad2,”flag, waar t- Deeze Dieren zyn veel

4'- • „ grooter in de Blaasjes dan die zig in de

Tandjes bevinden. Zy worden voortge-

„ Booten of groeijen onregelmaatig , met

„ haare Blaasjes ,
hier en daar , tot de zyden

„ van den Stam en de Takken uit. Wy kun-

„ nen ,
door het Mikroskoop ,

gemakkelyk

„ onderfcheidcn , hoe zy vereenigd zyn met

jj het Lighaam van de Moeder - PolypUS » t

„ welk fchynt te beltaan uit Schakels van

j, kleine Polypen by paaren, zynde ieder Paar

aan de anderen gehecht door middel van eene

Vleezige Streep , die door het midden van
’’

de Korallyn loopt. Hier zagen wy de
’’

kleine Polypen van deeze Soort haare

Klaauwen uitftrekken om Voedzel op te

II
zoeken , zo wel als die groote , welke ver-

„ vat waren in de gezegde Blaasjes

Ik verwonder my , dat de Heer P a r. l a s

de Eijernesten van deze Korallyn heeft moeten

op.

(*) Dus moet het verftaati worden ,
en met, gelyk men

het Engelfche werk in ’t Franfch vertaald heeft, tout comM

ceux des Corsiilines Vefieukufes ,
Want deeze Zee Eik Ko-

tallyH behoott zelf tot de Blaas • Kotallynen,
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bpzoeken op ’c Zee» Strand vaii Harwichj V^t;

terwyl men ze genoegzaam aan onze Kusten
vindt, t Is waar, hy zegtj dat dezelve daar Hoojoi
zeer menigvuldig en weelig op verfcheide
Soorten van Zee Ruy groeit (*). Ik neem
in ’c myne waar, dat het Buisje, ’c welk voor
Worteltje verltrekt , t’eikens , wanneer het
éen Steeltje uitgeefc ,

aan ’t Blad is vast ge-
kramd. IJe Kleur is bruinagtig geel, zo dat
zy op de zwartagtige oppervlakte vaii het
Zee -Ruy geen onaartige vertooning maakt;
In afgezette Kxemplaaren van ’t Werk van
Éllis heeft men dezelve, zeer oneigen , met
zwart befmoddeld.

Cs) Korallyn met de Tandjes tegenover elkdn- iir*
der /pits en byna regtopflaande

\ de Eijer-
nesten puntig Eyrond en gedekzeld ; de '"haa.ri

Takken overhoeks geplaatst. KonUyö*

De

P) ƒ« Harvicenft Taeofi litUrt hancfpeelem ctfirvavi '

frequentUfimam & lüxttriar.tm. Men vertaak dit, dat hy ’t

’et viitnit heeft aien gtoeijen. iyrt dtr PUntd. blada. 164.
' '

(sJ itrtaUrta Denticulis oppofuis itiucronatis ere(aiusculis
Ovariisobovatis opetcula.is, Ramis alternis. Svft Nm tit’
Ét.1., CralU p. ,. N. ö. T. 3. f. E. KK^Jir^Tni 6,
Srt, N. 18. Coralhna Muscofa denticulata pfocumbens &b-
J1.ÜK. Mm. I19. T. 47. f. tr. Muscus iüari„„s dentibuh.’
tus ptocumbens *

Caule tenuisfimo , DenticeUis bijugis. Ra f-
Iliit, 79. Mor IS. Huu iir. p. «jo, 3, jj, t, 9 f

~

Muscua marinus lendiginofus róinimm
j Arenacei colór^*klo«. ib. f. s. sertularia Usneoidw. rA4.L,

Zee- Haait, Lju dir Plaittd. bl.
^

LI t
I. Deèi,, XVIï. «tuk.
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Vï. De Heer Ellis noemt deeze Zee-Haair
ArpEiL. Pal LAS geeft ’er den bynaam aan van

Hootd.* zeker Mos , dnt op Doodshoofden groeit ,

STUK. Usnea genaamd. Ik geef haar den naara van

Haair • Korallyfi’ ’t Gewas is eer Haair- dan

Mosagtig ;
hoewel het by de Kruidkundigen

den naam van Zec-Mo» gevoerd heeft. Mo-

RisoN noemt het zeer kleine Zee -Mos, als

met Heeten , van eene Zandagtige Kleur : of

ook, Getande neerleggende Zee -Mos, met

zeer dunne Steeltjes en gekoppelde Tandjes. ^

Plükenetios hadt het Mosagtig Karally^t

getyteld , en L i tc n je u s geeft ’er den LatV"-

fchen bynaam van Operctdata, dat is Gedck-

,
zelde ,

aan ; om dat de Blaasjes zig als Snuif-

potten van Porfelein ,
met Dekzcls ,

vertoo-

nen.

„ De Worteltjes van deeze Soort, Czegtde

,, Heer Pallas) zelden op Zee- Ruy krui-

,5 pende ,
fpreiden zig over Schaalagtige Lig-

,, haamen ,
en dikwils over de Spriet - Koral-

„ lyn uit, fchietende doorgaans jongen, ’t Zyn

,, zeer dunne Draadagtige Steeltjes, tenhoog-

,, lle vyf Duimen lang, by herhaalingen ge-

„ takt en eenigermaate bogtig. De Takjes

„ ftaan overhoeks of zyh eenigermaate gegaf-

„ feld, met den eenen Arm allcenlyk verder

,, verdeeld. De verdeeling , nu, heeft plaats

„ tusfehen een paar Kelkjes, kruifende derzel-

„ ver ftrekking, zodanig dat de Kelkjes dwars

afftaan van de Kelkjes, in het naafte gedcel-
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j, te van het Takje daar onder. De Kelkjes Vl.

„ zyn Buisagtig, Itaan tegenover en caamelyk

„ ver van elkander, regc uit geltrekt, niet het Hoofd-
'

„ Mondje fchuins afgefneeden
,
maar door een

„ Borftelig Vetertje gefpitst, en van binnen een

„ Borftelig Tandje hebbende ,
dat byna regt

' „ overend ftaat , tegen de 1’unt over. De£i-

5j jernesten komen dikwi's in de verdeelingen

]> of mikken der Takken voor. Zy zyn groot»

j» langwerpig Eyrond , om laag dun,

„ hebbende de Opening eenigermaate gerand

,,
en met een Dekzeitje geflooten. Men vindt

„ haar in de Europifclic, Westindifche en

„ Middellandfche Zee «Wateren”. Ik heb ze

uit Oostindie van Ceylon afkomftig.

(4^ Korallyn , met de Tandjes byna tegenover

elkander , als geknot doch met Punt- Tam^rh-

jes ;
de Eijernestenjangyuerpig Eyrond yTjomtm..

tweetandig: de Takken overhoeks geplaatst.

Deeze ,
van den HeerELLis Zee-Tama-

rifch getyteld , is de eerlte Korallyn in zyn
' Werk. Men hadtze uit de diepte der Zee,

aan

f4)
Strtularia Denticulis fub . oppoCtij truiicato . fiiMent.V

«ulatis, Ov«rÜ5 okovatis bidentatis
, Rimis alternis, Fauty

SuK, 2240. CowUin* VeCcuIata, Ipsrfitn & alteruatim ranio*

fa , Denticulis oppofitis cylindricis
, &c. £ l L 1 s CtTttU.

p. 4. N. I. T. J. f.A. Scrtularia Tamarisca. V

J,^U dtr Pldmtd, bl* xCO*

X4 Dy.IL* XVII4 STUK»
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VI. aan den Mond der Haven van Dublin , de

Afdeel. Hoofdftad van Ierland ,
waarlchynlyk op eeq

^*Jj^”''*]V]osfelfchulpie gegroeid zynde, opgehaald. Hy

STUK. zegt dat oe l akmaakingen onregelmaatig ,
doch

meest overhoeks zvn , cn het Cleweefzel van

eene dunne doorfchynend Boornagtige natuur ,

zynde de Tand:es breed , Cyiindrilch , open

en tegenover elkander. De Blaasjes zyn eenigs-

zins Bartvormig >
niet een korte Pyp aan den

Top, die als ’t ware een afgefneeden Ader of

Slagader vertoont.

V. (5) Korallyn met de Tandjes byna tegen r

fll-ander en Pypagtig , de Eijernesten Ey-

Voom"“' rond , de Takken overhoeks gevind.

Koraüyn.

De naam van Dennehoom • Korallyn is veel

eigener voor deeze ,
dan die vanZee-Den-

•neboom ,
welke een gantfeh ongerymd denk-

beeld geeft van een Zee- Gewasje , ’t welk

zelden de hoogte van een half Voet bcroikr,

Clüsios, evenwel, hadt haar dc JSieurland-

• trht>

(s) SertularU Denticulis fub-oPFoCtis tubdofis ,
Ovarü.

^valihus, Ran,is pmnato • aleer nis.

,, „ . N „ T l. f. B. Cotallina Abictis forma.

p. 4. •

•
coralUnx affinis Abies mari-

K-AJ jKgl m. p. 33 - ,0 f c Musens «naib'nms

na (Uaa. PLUK. i> 9- T- Ab. f* 5-

Pil,cis tolio. M OR . 5. Kst. UI. p. 650. S. sS. P. • .

Musci marini genus foliis pinnatis. B A
n , . ^ * u

799. Abieti limilis ir.atitima. C. ». r>n. $65. «ASTFR

. rr.v/v.
- " — "" fio'. 2 . 3 . P A L n.
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fche Zee - Demeboovi geheten , om dat zy hem Vi.

aan onze Kusten voorgekomen was. Anderen
^xxvf^'

noemen haar een foort van Zee -Mos, dat naar hoo7d^*’

denDenneboom gelykt, en Morison geeft ftuk.

’er de bladen van Varen aan; Marsioli
de gedaante van Hertstonge.

De Heer Baster heeft op deeze Koral-

lyn, welke zyn Ed. van September 1758 tot

February 1759, op eene Oefterfchulp , door

geduurig verfch Zee -water, ten minfte eens

daags , aan dezelve te geeven , en dus vyf

Maanden lang in ’t leven hieldt, zync Waar.

neemingen
,

ten opzigt van de Eigenfehapp^n '

der Plantdieren, gegrondvest, welke zyn Ed.

in het gedagte Vertoog , by de Koninglyke

Sociëteit van Londen inleverde *. Men kan zie

de Afbeeldingen van deeze Denneboom - Koral-

lyn , zo wel aldaar , als in zyn Ed. Natuur-

kundige Uitfpanningen vinden. Zy hadt

middelerwyl verfcheide Takjes, met Polypen

bezet , zo wel op zyde , als aan den Top,
uitgefchooten

;
doch was voor ’t overige be-

groeid met een bruine Bast van Haairige Vui-

ligheid , die de eigentlyke geftaltc zodanig
benevelde, dat zy in zyne Afbeeldingen wei-

nig Denneboomagtigs heeft.

De Heer El lis vertoont haar op een zelfde

Schulpje met de voorgaande Soort, en fpreekt

’er dus van. ,, Deeze Korallyn kleeft aan

„ Oellers
, Mosfelen en andere zelfitandig-

,, heden uit de Zee

,

met gekrinkelde Pyp
El 4 « ag.

I. defx. XVII, STua.
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'^ Beschryvino van

„ agtige Wortelen ,
die , tot x^eele ftyve ,

„ holle en Hoornagtige Stamme jcs opftygen*

’„de, overhoeks regelmaatige Takken uit-

„ fclaieten, welke de venooning van een Den-

,, neboom ,
of , zo fommigen oordeelcn, die

van Varen maaken : dewyl haare lakken

”
zig op de zelfde manier uitbreiden als de

Bladen van die Plant. Haare T andjes ftaan

,, overhoeks en hebben kleine Mondjes of

„ Openingen. Op verfcheide deelen van dee-

„ ze Korallyn kunnen wy Blaasjes of kleine

„ Puifcen waarneeraen ,
van Ëyronde figuur»

„ welke in de Stam ingeplanc zyn met ac

„ inwendige deelen gennecnlchap hebben door

,,
een kleine opening in haar bodem, naar

„ Halzen zyn aan den Topnaauvv,gelykerwys

„ een Aarden Kruik. In fommige Exemplaa-

,
ren, in de Maand April vergaderd, hebben

” wy de overblyfzels waargenomen van Die -

”
ren als Polypen, met de Staart vastgehecht

”
aan de binnenzyde van de Halzen deezer

*
Blaasjes. Men vindt de meeften roodagtig,

daar byna alle andere Korallynen van eene

” verfchooten geele of bruine Kleur voorko-

’’

men. Dikwils vinden wy cenigen van deeze

Soort vol witte gedraaide Schulpjes, die naar

’
kleine Ammons-Hoorentjes gelyken, en an-

”
deren, welke met eene kleine Klokagtigc

„ Korallyn overloopen zyn”.

Onbegrypelyk is het ,
daar de Heer Pal-

jas niet alleen deeze Waarneemingen van



de K o r a l I, y n e h. J37

den Heer E lli s , maar ook die van den Heer VI.

Baster, op de Denneboom - Korallyn aan-
lxxviu,

haak, hoe hy dan zeggen kan : het Dier Hoofd-

deeze Soort nog niet ‘waargenomen (*)• Doktor®^"'^**

B A s T E R.
,
immers

, heeft daar in ,
zeer duide-

lyk ,
de leevende Polypen gezien, van welken

El LIS de overblyfzelen waarnam. Mooglyk

zal dit de reden zyn ,
dat de Heer B o D D A e r T

de goedheid heeft gehad, van zulks te vertaa-

len : men heeft 'er tot n»g toe geen deeltjes in ont-

dekt. Zy komt genoegzaam aan onze Stran.

den voor, en is dan dikwils met andere Zee-

Gewasjes ,
kleine Posthoorntjes en Schulpjes

begroeid.

C6) Korallyn, met de Tandjes hyna tegenover

^

vr.'

, Cuprosfina^
et • Cj’pres

Korallyn.

{*) Animal in hac Ipecie nondutn oblèrratum» £/. ZQ'ófk.

p. H5.

(6) Sertularia Denticulis fub - oppoGtis alternis fubacutit ,

Orariis obovatis ,
Ramis paniculatis longisCmis. ffyir, Kat,

XII. Corallina Cypresfi forma ,
Denticulis obtuGs paiiluium

altetnis &c. EL Lis CtToll» p. y. N< 5 * T. 3. A. S K s.

Kab, IIE T. loi. f. I. Sertularia CupresCni Pal \..Zt'ófh,

gy. itt Flanii, bl. lys. jiriintea. ft. Settulatia Den-

ticulis fub - oppoGtis mucronatis , Orariis oralibus
, Raniis

alternis paniculatis. .Sjit, Nat. X. p, 809. N. 7. Corallin»

Muscofa alterni rice demiculati, &c. Ellis Corall. p.

6. N. 4. T. s. f> C. Cotalliiia Muscofa
, altetS vice Demi.

cuhta ,
Ramis in crebcnima Capillaraenta fpatCs. R a j. .Angl,

,

UI. p. 36. N. 17. PLUK N, Almag. 119. T, 4*. N. 3.

. Müs-

li J
I, DKL, XVII. stuk;
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538 Besciiryvino van

elkander , overJioeks geplaatst en fcherp-

agtig ; de Ëijernestcn ovaal ; de Takken

* gepluimd en zeer lang.

Twee Korallynen van El lis worden tot

deeze Soort betrokken. De eene ,
die hy

Inklmrn- Staart noemt, is als ecne Verfchei-

denheid door LiNNiEUS voorgcftcld, onder

den bynaam van Zilveragtige. Zy is aan den

geheelen Oever ,
beoosten Shecrnefs op t Ei-

land Sheppey ,
zeer gemeen ;

doordten dc

Visfchers haar van de Oellers plukken

,

zy in aroore overvloed op groeit ,inzonder

op de zogenaamde Klip-Oefters. Zy

ook overvloedig op onze Stranden aan. t Is

een zeer fraay Fluimagtige Korallyn ,
die ge-

meenlyk regtoverend groeit, by digte bosfen

van overhoeks getande Takjes , welke in een

Spiraale of Schroefswyze orde, rondom den

Steel, van onderen tot boven aan den Top,

geplaatst zyn. De andere heeft de Takken

langer en dunner ,
doch de Steeltjes dikker.

In de gedaante der Tandjes en der Blaasjes

liadt Elli s eenig verfchil waargenomen ,
doch

de Heer Pallas merkt aan, dat die, welke

ke deeze Autheur Cypres - Korallyn memt ,
een

Tfilfdc

Muscus Mannus minor, Denticulis altemls. M o ® • S. Hü»,

JU p. fiso S. 15. T. 9. f. 4. Muscus Mar:nus Arpenteus,

Corafloides Rainofus erebus. Boe o. Aiar. 1 . p, 259. t. 6.

f, tf .

V
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"

Eelfde zy met de Zilveragcige , zo even gemeld : Vr,

hebbende in verfcheide Exemplaaren , zo uit

Middellandtche als Noordzee, de Vertoonin- hoopd. *

gen, welke de Heer El lis daar in ontdekte ,stuk.

nie: alleen in de zelfde Bosjes ,
maar ook aan de

zelfde Steeltjes , waargenomen. De Eijernellen

waren ook fomtyds üomp, fomtydsmet Tand-

jes voorzien. Aan ous geheele Zee -Strand

heeft zyn Ed. dit Gewas op veelerley Schul-

pen , Steenen , fomtyds ter langte van één of

anderhalvcn Voet, gevonden. Als ’t verfch

was ,
wierdc hy dikvvils een Dierlyk Slym

,

van Oranje-kleur, in dc Blaasjes gewaar. Ge-

jneeolyk was het daar met het Haairig KorsN

gewas (Efchara Pilofa) omkleed , en in Zee-

land begroeid met het. Klimmende en Viltkruid-

Korallyn. In een zeer fchoon Bosje van het-

zelve, dat zyn Ed. aan de Kust van Susfes

op een brok verrot Hout vondt, nam hy de

Polypen zeer duidelyk waar , die uit alle

Tandjes der Takjes voortkwamen en leefden.

Dit geluk was den Heer E l l i s ,
hoe ervaren

ook in het onderzoek der Kovallynen, niet te

beurt gevallen (*).

(7) Korallyn met overhoekfe flaauve Temdjes, *

de
Slakhoorn-

. j r. ..
Koiallyn,

T. 3?.
Frawche Vertaalitig van E Ln j

,

door Li n n .T! b

s

hifir aangehaald . is deeze Soort niet.

(7) SertuUria Dentlculis alternis obibletis, Ovatiis iiigofis-

iïmls,

I. DïBU xvn. STUK.

(
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Afdeel.
LXKVUI.
Hoofd-
stuk,

de Eijernesten ftcrk gerimpeld , de Takken

hier en daar verfpreid.

Om dat de Eijernesten van deeze Korallyn

by die van de Veldkla^/er, welke men, we-

gens de figuur van haare Zaadhuisjes, Slak-

kenkruid noemt, vcrgeleeken worden, zo noem

ik ‘deeze Soort Slakhoorn- Korallyn. Zo ’t my
voorkomt , evenwel

,
zyn zy in deezen meer

rnet die foort van deeze Veldklaver overeen-

komllig, welke Medica Doliata t dan met die,

welke Cochleata beet , en dit zal de redea

zyn ,
dat onzo Ridder ’er veeleer den byna^n^

van rugofa , dat is Rimpelige , aan gegeven

heeft; waar in hem P al L as is nagevolgd.

De Tandjes , naamelyk
, van deeze Koral-

lyn, zyn van die der voorgemelden aanmerke-

lyk verfchillende , en gelyken veel naar de

Blaasjes der andere Korallynen
; ja de Heer

E1.LIS zag ze eerst voor Blaasjes aan: totdac

hy naderhand, ook aan deeze Soort, Blaasjes

of Eijernesten waarnam, die grooter waren en

drie Tandjes hadden in de Opening aan den

Top. Voor ’t overige waren zy
,
zo wel als

de Tandjes , op de manier der Zaadhuisjes

van gedagte Klaverplant , zeer fraay in ’t

ron-

Cmis
,
namis vagis. Sysu Nat. XII. Corallina exigua iepens,

Denticulis aliernis , Fru(SIus Medicx CocHleatx .TOiuIis. E L L.

Corall, p. i6, N. zg. T. 15 . f. A, Settató* ragofa. P 4L1..

iStéph. 75* KUvcr-Slak KoraJIyn, Pl*ntd. fcl, 1^ 7,

II

I
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ronde uitgegroefd. Ily vondtze met Pypag-

tige Worteltjes gehecht aan het Smalblaëerig Lxxvni*

Korstgcwas , dat men Byl- of Beitelvormig Hoofd-

noemt *. Volgens den Heer Ballas
deeze Korallyn zelfs op het Breedfaladerigc

, ^
dat de Enden rond heeft, in Fig. i» op on-

ze Plaat CXXXVI. afgebeeld, aan onze Kus-

ten gemeen zyn ,
komende op geene andere

Gewasfen voor (*)-

(8) Korallyn met flaauwe Tandjes overhoeks, viir;

de Kelken tweeledig, de Eijernesten ovaal,

de Steekn /amen vereenigd.
iSyn^*’*

Om dat de Steeltjes, met haare zytakjes,

veel naar eene Haringgraat gelyken, voert dee-

ze Soort den naam van Haringgraat - Korallyn

by E L L I s ,
waar L t n n a; u s Halecina van

gemaakt heeft. Deeze is, byPALLAs, deeer-

ftc

(*) E I. L I S I o qtitqui in taiem EfdiArs fift ttr.tum ti~

tulit

,

voegt r A LL A S ’cr by
,

’t welk Boddakbt ver-

taalt: El LIS heeft het otk alleen in dit /eert van Heorn-

wier gezien, De Efchara Securifrons , dsoi S \\tt Of

gevonden h;eft, is een andere Soort van Hoornwier, dan de

Efchara Feliacea, waar op het , zo Pa ll AS zelf zegt,

dikwils voorkomt aan onze Kusten.

(Z) Sertulatia Denticulis altcrnis obroletis, Calycibus bi.

stticulatis ,
Ovaiiis ovalibus , Caulihns coadunatis. Fatn,

Suee, 2241. Corallina ereiSa tiibulofa Pennata , Halecis Spins

facie, Ell, Cerall, ^5. T* 10. Corallina Ictupola

Pennata, Caulibus ctasfittsculis rigidis. A. A j. jjj, p.

36. N. 15. Eotv. ,Av, T. 286. Pall. 2sëph, S4,

T. deel. XVn. STUK,



VI.
Afdeel,

txxvlti
Hooed-
STüKi

J4ï Beschuyvinü VAïf

fte Soort. Zy onthoudt zig, zegt hy, in de

Europirche , Middellandfche , Indjfche , en

'volgens Edwards ook ia de Aclantifche

Oceaan. Dikwils vindt menze aan de Oefters

zitten ,
wanneer dezelven te Londen ter

Markt gebragt worden, geduurende het Win*

ter - Saizocn.

De Steeltjes van dit Zee-Gewasje beftaan

,

Volgens El LIS, uit een groot getal van klei-

ne Buisjes , byna evenwydig aan elkander, van

vtelken zyn Ed. ’er , in eene doorfnyding

overdwars ,
meer dan honderd geteld hadt.

Dus komen dezelven voort van de Buisjes,

die den Wortel fatnenHellen, waar mede dee*

ze Korallyn aan de Oefterfchulpen is ge.

hecht, zy’nde als een brokje Spons door el-

kander geweven. Aan deeze Steeltjes zyn

kleine Takjes geplaatst , die Kousjes hebben j

waarin hy tweeledige Tandjes waarnam. Uit

deeze kwamen de Folypen voort, welke hy

van onderen vereenigd vondt met eene Vleezi-

ge zelfftandigheid, die hy door het midden der

Takken en de Buisjes van den Stam kon vol-

gen. Het Gewas hadt , in zyn geheel , de

hoogte van zes of agt Duimen. Flet groeit

regc op en ftyf >
doch wordt, door ’t droo.*

gen, zeer broofch.

„ Ik ontving (zegthy,) eenige Boompjes

'i, van deeze Korallyn ,
welke in de Maaad

April vergaderd waren* Deeze hadden hitn^

,, üe zy - Takken bedekt met regelmaatige

j, ryëd
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j, ryën van overend ftaande Blaasjes |
welke VB

,, byna vol waren van eene geele

j, digheid ,
gelyk veelen der andere Blaasjcs.fiooFu,*

,, Wanneer de Korallyn zig in deeze ftaat®'’^^*-*

„ bevindt ,
dan ftaat zy

, volgens ’t zeggen

van de Visfehers, in bloesfem. De figuur

35 van deeze Blaasjes is een onregelmaatig O-

,3 vaal, met een Pypjè uit hetSteeltje ontfprin^

„ gendc, en aan de eene zyde opgaande tot

3, een weinig boven ieders Top; welk Pypje

3, aan ’t bovenwend open is, en digt veree*

„ nigd fchynt te zyn mee het Blaasje”.

(9) Korallyn met dubbelde ryën van aange-

drukte Tandjes ; de Eijernestén lanzv^er-T^'*'^^*
,

•' Kannewas»
pig Eyrond en gerand; den Steel met ge-iêr Koai.

gaffelde Takken op tiyee ryè'n.

De Kenmerken zyn duider voorgedeld van

deeze Korallyn, welke van anderen, duide-
'

lyker, wegens de geheele gedaante, by het

Paar-

(9) SettuUrla Denticulis diftichis
, apptesfis

, Ovariis obo*

»atis marginatis , Siirpe dichotoma difticha. Sys:. Kat. Xll.
Corallina veficulata , Caiile angulato rigiilo

, Ramis deiife

ftipatis, & I)ifutcatis terminautibus
, Denticulis Cauli ajjpres-

Cs ELU. Cerall. 10, N« 9, T. s. B. Fucus Eguiicti facie

Oftres Tests adnatus. Ra J. Angl. llr, p. 50, n,

Sent. II. T, I. p* J6. Paaideöaatt of Kannewasfer. Korallyn*

SEB. Kat. UI. T. 100 f. 17, 18, 19. &T. 106. f. j. ^
Kettulatia Thuya. PA UI-* Zoeph, ÖS. Lytt der Plantd, bl«

> 7 S.

tl Deil. XVII. Stok.
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VT. Paardeftaart - Kruid > of by de Zee • ïlce*

Afdeel,
^

die men Zee • Cypres noemt ,
ver-

geleeken wordt; ja foramigen hebbenze ver-

STUK. ward met deeze laatfte Onze Rid-

* zie der hadc ’er den bynaam van dat Heefter-
biadz.

Plantgewas, ’t welk men Boom des

Levens noemt ,
aan tpegelegd. Men vindtze

aan de Kust van Schotland, en in ’t Noorden

van Engeland ,
inzonderheid omtrent Scarbo-

rough, zegt Ellis, alwaar de Visfchers ’er

den naam van Bottelfchuijertjes aan geeven.

Wy noemen haar, om die zelfde reden ,
Kan-

mwasjer -Korallyn. Zy komt ook in Zedaud

en in de Middellandfche Zee, volgens Pal-

LAS, voor.

„ Het Gewas heeft, volgens Ellis, zyn

„ oirfprongvan Hoornige Buisjes, die ftyf vast

„ kleevcn aan Zee- Schulpen. Het ftaat regt

„ op , is ftevig en vol Knoopen , die de beurt-

lingfe hoeken bepaalen aan den Steel, en

”
dus de Enden fchynen te zyn van afgebro-

„ ken Takken. Gemeenlyk komt het voor ,

,, met eene dikke Kwast van korte Takjes,

„ aan ’t boven - End van den Stam. De

,, Tandjes leggen zo digt aan de Takken, dat

„ men ze ,
zonder behulp van een Mikros-

„ koop ,
naauwlyks onderfcheiden kan , ea

,, dan wordt men een klein Gaatje in ieders

,, Top gewaar, even als in de ineefte andere

„ Tandjes. Aan ’t onderlle der Takken zyn

„ de Blaasjes geplaatst ,
van Eyronde figuur

,

heb-
99
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hebbende meeftendeels een Dekzeltje van Vi,

Knvpn ’* Akdeel.
LSxvtn.
Hoofd-

(lo) Korallyn met Doormgtige KlaauwtjesiTvs.

nevens de Kelkswyze Tandjes, die op el-
,

x.

7 , T
Myrio»

kanckr leggen; de Takjes maar aan eénephyiium.

"Tjde gevind en krom. Koiaiiyn,

Deeze Koraliyn is onder de Zee • Mosfen
geplaatst en Zee - Duizendblad genoemd ge-

weest. De Kruidkundigen gaven ’er den naam

aan, van Zee Mos met het Blad van Varen-

Kruid. Men heeftze, naderhand, Heefieragti-

ge Gevederde Koraliyn getyreld , en El lis

verge.ykze hy de Staart van een Faif nt. Dc-
wyl de Kelkjes of Tandjes eenigermaate naar
Anys * Zaad zweemen, zo geeft *er Don ATI
den naam van Anifocalyx aan*

’c Gewas beftaat uit Steelen
, die hier en

daar een Knobbel hebben aan de ééne zyde,

ter-

(lo) s<^rtutaria Denriculls lêcundis scutis
, Ovariis (êcundis

Cylindncis imbrientis
, Surculis fêtni - pinnaiis inciitvatis. Faun.

Suec, 2243- Corallina Pennata & Falcata
,

Feiinas Caiui»

PliaCani referens
, Caule gibbofo. Ett. Corall. 14. N. 13;

T. S. f. A. a, Cora'lina fniticoft pennata. B aAr. Ie. 1292,

f, 2. Musciis maritimiiS Filicis folio. ItAt'H Pin 3ÖS.
• Musciis Matinus Pennaius, Ramulis & Capülamentis falcati?

Mok IS. Hht. UI. p. f>50 ' Myriophyllum pelagicum. Z an-
NICH, Menegr. Vtn. 1714* GiNANN. Adriat. T, 11,
f. 24. Anilbealyx. UoNAT. Cer. 23, P aLL. 96,
Lyit dtr Plamd. bJ, Ipl,

Mm
I, DïEï.., xvn. Stuk;



VJ.
Afdeel,
Lxxviir,
fiOOFD-
STUJC.

XI.

Fakma,
Sikkel”

Korallyn.

546 Besohryviwg van

terwyl zy , aan de andere zyde , bezet zyn
met een menigte van kleine Takjes, welke ’er

dus de figuur aan geeven van een Veder uit

eene Faifanten Staart. Ieder Takje is, boven-
dien, aan de ééne zyde bezet met Tandjes ,

welke , door ’t Mikroskoop gezien , zig als

Kroesjes of Kelkjes vertoonen met een effen

Rand, boven elkander geplaatst, met de Ope-
ningcn naar boven.

Dus bcfchryft de Heer Ellis deeze Ko-
rallyn

,
wier Wortel zig als een vlokje Spons

vertoont. Zy groeit , zegt zyn Ed. , ter

hoogte van tien of twaalf Duimen , en men
liadtze van Visfchers op de Markt te Dublin

bekomen, door wien zy, in zeer diep Water,
aan de Kust van Ierland was opgehaald. Hy
hadc ’er, zo min als de Heer Hallas, eeni-

ge l]laa^jes of Eijernesten aan waargenomen ,

doch de Heer LiNWAtus fchynt de gedagte

Kelkjes daar voor te houden ; zeggende ,

„ De Vrugtmaaking komt enkeld uit ieder

„ Leedje van de Straal, aan de omgekromde

„ zyde ; zynde Cylindrifch
,
doorfchynende,

„ digt tegen den Tak aangevoegd , met een

„ Elswys’ Blaadje
, dat de helft korter is

,

„ vergezeld gaande.

(ii) Korallyn met Jlompe Tandjes, in vervolg

op

C it } Sertularia Demiculis fecundis Imbricatis tiuncatis
,
Ovarïis

ovati5 >
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Op elkander leggende
^
en Eyvormigs Blaas*

jes i de Takken Finswyxe doch overhoeks

geplaatst-

VI.
AFHEEt.
LXXVJli.
Hoofd-
stuk.

Deeze Soort komt zeer naby aan de voor-

gaande, maar de Doornagtige Klaauwcjes , ne- 4.

vens de Tandjes, ontbreeken ’er aan. Ook leg-

gen hier dc Tandjes, zelf, eigentlyk op elkan-

der
, als Schubben of Dakpannen *, ’t welk door

het woord imbricatus betekend wordt. Voor

’t overige onderfcheidt haar de uitwendige Ge-

Halte ,
met het bloote Oog gezien

,
zo zeer niet

;

hoewel de Takjes Sikkelvormig krom en over-

hoeks ter wederzyde van den Steel geplaatst zyn,

met duidelyk zigtbaare Blaasjes of Eijernesten.

By de Kruidkundigen vindt menze ook, onder
den naam van Vederagtig Mos, met de Takjes

en Vezels Sikkelvormig, aangetekend. Met re«

den wordt zy dan , van Ellis, Sikkel-

K

o-

rallyn getyteld. De Geftalte blykt, zo in de

vergroote Afbeelding , PI. CXXXVII. Fig,

4»

bvatls, Ramis plnnatis alteinis« Fam, Suec, 2244. El LTS
CoralU 12. N. II. T. 7. f. A

, a. & T. 38. f. 5 , 6. R A J.
^ngh III. p. 36. N. 1(5. Pluk. 119. T. 47. f.

12. Muscus pcnnatus , Rainulis & Capillamentis falcatis.

MORIS. Hill- III. P. 650. S. IJ.T. 9. f. 2. tLvK.I’iyt,

T. 47, f» 12 * Scrtulaiia falcata. P all. 2oöpé, 90. Sikkcl-

Korallyn, Lyst <hr fUnti. bl, 180. Settulaiia flipulatj,

.Sy«. Nttt, X, p. 813. N. *9.!

Mm a

I. DEEJU XVII. STBS.
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VI, als in de Natuurlylce daar nevens met het

Sterretje aangeweezen
, zynde de Stam van

Hoofd- 'deeze Sikkel- Korallyn hier met Jakjes van de

Klim -op cn Fluit- Korallyn omflingerd.

„ Deeze fraaije Gevederde Koraliyn, C^egt

,, die Aucheur 5 kleeft aan Klippen en Schulpen

„ met kleine gekrinkelde Buisjes, van welken

„ zy opllygt in regcopftaande golvende Stam-

„ men , die van onder tot boven met geveder-

,, de Takjes omringd zyn , wier onderdeelin*

,, gen, opzyde,ryën hebben van kleine Tand*

,, jes, en, droog wordende, zig als een Sik-

,, kei omkrommen. De Blaasjes zyn byna van

„ eene omgekeerde Eyronde figuur , breed

„ van onderen , cn fmallcr van boven , daar

„ de Opening is ^
vertoonende fommigen zig,

„ als of zy een Kelk hadden , aan ’t onder-

„ end
,
gclykervvys de Bloemen. In de meefte

„ gedroogde ftukken , was ’er eene Lymerige

„ zelfftandigheid , van Oranjekleur , in ver-

„ vat ,
gclyk in die van andere Korallynen.

„ Deeze is aan de Kusten van Engeland ge-

,, meen.” Naderhand heeft zyn £d. de Poly-

pen waargenomen cn afgebeeld in de Tandjes

van deeze Soort.

xit. (is) Korallyn, met Klobwyze TanSjes, die in

Pluim-

Korallyn,

(12) Sertularia Denticulis fecunclis imbricatis campanulatis

,

Ovaiiis gibbis aiftatis, Siirculis alteinis piimatis, lanceolatis,

Fautt
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vervals, op elkander leggen, aan overheks

gevinde Lancetsvyze Takjes, de Eijernesten j j
v

als Peulen ,
langwerpig rond

,
gekao d. ri^oro.

Deeze voert met reden den naam van Pluim-

Korallyn ,
om dat haare 1 akjes een foorc van

Vederagtige Pluimpjes maaken, die aan ’t een

of andere Zee- Gewas gegroeid zyn Men vindt

het insgelyks op Hoorens en Schulpen, waar

van kleine Vederagtige Takjes opfehietea ,

zegt E LI. I s ,
die zig door ’t droogen omkrom-

men als een Sikkel , en aan de bolle zyde bezet

zyn met Tandjes ,
naar de Bloemen der Le-

lietjes van den Dale gelykende. Het kwam

hem ook aan de Steelen van het Peuldraagende

Zee-Ruy voor, doch die werden door de Buis-

agtige Worteltjes ,
van de Fluim-Korallyn

,

alleenlyk los omflingerd.

Deeze Korallyn is zélf Peuldraagende ,
waar

van de Heer E^lis haar den naam gegeven

heeft. ,,
Uit de Takken , (zegt hy) komen

Peultjes voort ,
die omgord zyn met ver-

’’
fcheide knobbelige Ribben. Deeze Peulen

” door’t Mikroskoop onderzoekende, nam ik

„ eenige losfe deeltjes , als Zaadjes , in eenigen

„ der-

FauK Snee, 4Ï45' Coialiina Pennata & Siliquata. 8co ElL

N. 12. T. 7. f. n. Pinnaria marir.a Imperati,
y*Corall. p, 13.

‘

Bocc. Jllus, !•

S R B. Kai. III. T<

TlüKti. W, i85.

Mms
I- DEEL. XVII, STOK.
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VI. »
Afdeel.
Lxxvni,”
Hoofd- »>

STUK.

»>

derzelven waar ; maar , toen ik den dun*

Dcn Vliezigen Rok doorfneed van deeze

doorfchynende Peultjes , en naauwkeuriger

de ingeflootene zelfftandigheid met Iterker

vergrootende Glazen onderzogtj vertoonde

,, zy zig volmaakt eveneens, in Kleur en dik-

„ te ,
als die men in de RJaa.sjes van andere

„ Korallynen vindt. Zy komt aan verfcheide

,, Kusten van dit Koningryk voor, doch die

„ met Peultjes was door de Visfehers
,
aan de

„ Kust van Ierland, by Dublin, opgebaald.”

De Heer Pallas merkt aan, dat deeze

Korallyn vcrfchillende is naar de Gewasfen en

Plaatfen , waar zy groeit , hoewel ten opzigt

van ds gedaante der Tandjes en der Blaasjes

overeenkomftig. Dit maakt ook derzelver

voornaamlte ondeifdieidend Kenmerk van de

tw^e voorgaande Soorten , die beiden mede

een Vederagtig en Sikkelvormig Gewas heb-

ben, uit. Linn.®us evenwel, betrekt verkeer-

delyk de Afbeelding van Ellis, Tab. 38.

f. 6 , tot alle deeze drie Soorten : want het is

zeker , dat dezelve alleen maar op de naast-

voorgaande ziet. De gedaante der Kelkjes ,

die in de nevcnsgeplaattte Figuur V. vergroot

zyn , immers , hadt zyn Ed. duidelyk moeten

doen zien , dat dezelve daar toe, en tot geen

der twee anderen, betrekkelyk ware.

Juist even de zelfde geüeldheid der Kelks-

wyze Tandjes neem ik waar in die Pluiin-

agtige Korallyn , welke de Kaapfe Zee-Ge-
' was*
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wasfen , die men in Boeken over krygt ,
dikwils

ongemeen verfierc. Op de genen, die donker

paarlch zyn ,
fteekt de gcele Kleur ongemeen Boofjj.

'

af, van deeze Pluimpjes, die zig aan dezelven^T^'^*

ais een foort van Bloemblaadjes vertoonen ; ’c

welk met de Kalkagtige Millepoor ,
die als

Zwamraetjes op dezelvtn groeit *, een aange-

naame verfcheidenheid van Kleuren maakt, in

deeze Pluimpjes ontdek ik , dooi t Mikros*

koop, ook dergelyke Peultjes, als En lis af-

gebeeld heeft in dit Zee -Gewas. Zy hebben ,

by my, niet meer dan een half Duim langte,

op deKaapfche Zee-Gewasfen; maar dergelyk

bont Zee - Ruy van Ceylon levereze my nage-

noeg een Duim lang uit. Op het dryvend

Kroos, uit den Oceaan, vondt Pal r.A s dce-

ze Pluimpjes maar een Kwartier Duims hoog.

Eene verfcheidenheid was zyn Ed. uit den Oce-

aan, en uit de Middellandfche Zee, bezorgd,

die dezelven twee Duim lang en hooger hadt

,

doch in maakzel van Kelkjes , Eijernescen en

geftalte van ’t Gewas , volmaakt met deeze

Soort overeenkom Big
; waarin zyn Ed. nog

geene Polypen hadt waargenomen.

(13) Korallyn met Klokswyze Tandjes tegen- Xnr.

over Kuit-

KuiaLyn.

(js) Sirtularia Denliculls onpofitis recundis Campsniilatis

,

Ovaiits gibbis cdstatis ,
Surculis pinnatis alternis linccolatis.

üusHt 2246. FALL. Zoóph% 94, L'jsrt^ der PlantaU bl.

JSp.

Mm 4
1, Deel. xvu. Stür.
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Afdeel.
LXXVIII.

Hoofd-
stuk.

liUyn.

ss^

over elkander^ in vervolg, aan overhoeh

gevinde Lancetswyze Takjes
, de Eijernes-

ten als Peulen
, langwerpig rond

,
gekamd.

Dceze Soort is door. LinnjEus aan de

Kusten van Svveeden waargenomen , en be»

fchreeven. Zy komt in alle opzigten met de

voorgaande overeen
,
uitgenomen dat de Kelk-

jes of Tandjes ter wederzyde van de Takjes

Haan. Mooglyk zal daar in ook die eigenfehap

der Peultjes, dat zy volgens de dwarfe ge-

kamde Naadcn in Loof cpfplyten, welke zyn

Ed. op de voorgaande Soort aantekent, te vin-

den zyn.
Hier zouden vry nog die Soorc van Korallyn

kunnen befchouwen, welke de Heer Pallas
Speciofa noemt (*)

,

en waar aan ik , om de

fraaije Gellalte
, den naam van Krul - Korallyn

geef. Ik heb ’er geheele trosfen van
, komen-

de van Ceylon , en dus gegroeid aan Worm-
buizen van aanmerkelyke dikte

, ten minde
een Vinger wyd , in groepen famengevoegd
met Zee Tulpen

, bezet met Zee- Heesterst-

jes , bont Zee - Ruy , en behalve dceze ook met \

Ilaair- en Pluim • Korallynen. De gedaante

der Krullen, waar mede fomtnig Viouwvolk

zig verfiert
, drukt dezelve volmaakt uit. De

Kleur i» grys

,

gelyk die van zodanige witte

Haair-

(*) .Sertularia Speciofa. P A L L. 2Soph, N, 95. De Zee.

Agret, Lyst dar Piantd. bl, 190.
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Haairlokken. Voorts komen zy met dc be-

fchryving ,
welke gedngce Heer daarvan geeft

j Lxxvfu',

taamelyk overeen. Zy beltaan uit raenigvul- Hoofd.

dige Steeltjes, die krom en gevind zyn. DcSTUk.

Schaft is Hoornig , byna rolrond ,
eenigermaa-

te gewricht, met dubbelde Tandjes, van eene

Klokswyze gedaante ,
enz. Eijerncsten of

Blaasjes heb ik ’er, zo min als zyn Ed., aan

gevonden.

(14) Korallvn met Kransjes van vier Borflelige xiv.

Tandjes , de Eijernesten feliuins geknot ,

in de rondte geplaatst
,

en de Steeltjes Koraiiyn.

byna enkeld.

Het laatlle gedeelte der Kenmerken , dat

de Steeltjes byna enlceld zouden zyn , is niet

eigen : want El lis merkt aan , dat de Takki-

ge Korallyn van deezen aart, door Rav voor-

ge-

(H) Sertularia Denticiiüs verticillito > qunternls SeMceis

,

Ovatiis obliqae ttuncatis verticillatis
,

Stirpibas fiibfimplicihiis.

Faun, Suec. 1145. TOURNEF. Infiit, 570. Eli. CciraU.

J5. N. 1+. T. 9. Corallina Astaci comicttlorum Kniula. R A J.

IIL p. 34* N. >> Cotallins affinis non ramola

Arenacei coloris ,
Astacoram Cotniculis inftat geniculata,

p L U IC. Alm, 119. T. 48. f. 6. Muscus macimis. Eqiiifcti-

formis non laraofus. R A j. llitt, 79, Mytiophyllum non

lamofum. GiNANN. Opax, 16. T. n. f. as. liocc.

ASui. 259. ö. f. 1. ÜARB. leen. 1192. f. 3. Pa dl.
Zeóph. 91. Kreeft -Spriet Korallyn, Zyrr isr FUnti. bl.

lila. /3. Cotallina Ramofa Citrhis obiita, Raj. Angl. lU.

p. 35. N. II. M m 5
I, DEEL, XVII. STUK.
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gefteld, een en de zelfde Soort zyn. Men

noemtze 2^e- Baard of Kreeften- Hoorntjes Ko-

'rallyn, zegt hy, om dat de Steeltjes zig, van

end tot end ,
als uit Leedjes famengefteld

vertoonen ,
en de Geftalce der Hoorntjes

van de Kreeften ,
die men ook Sprieten noemt

,

vry wel uitdrukken. Om die zelfden reden

geef ik ’er ,
met L i N n te d s, den naam van

Spriet - Korallyn aan.

Ieder Gewricht is omringd met een Kransje

van korte Haairagtige Takjes ,
welke door

Vergrooting zig Sikkelvormig vertoonen ,
als

omgeboogen zynde naar de Steden. Aan

deeze Takjes zyn ongemeen kleine Tandjes

vtaargenomen , en tusfehen de Takjes zag

men, in fommige Voorwerpen
,
kleine Eyvor-

mige Blaasjes op Steeltjes
,
met haare üpenin.

gen, aan de zyde van den Top, naarden

middel -Stam ziende. In de meeften van deeze

Blaasjes kwam die zelfde foort van geele

zelfdandigheid voor , als in andere Korally-

nen, De Stam, Takjes en Steeltjes, vertoonen

zig in de gene, die men op den Oever vindt,

allen hol. De Vl^ortels, die Spongieuze Klomp-

jes ,
gelyk in vecle anderen , maaken ,

wer-

den bevonden op dergelyke manier uit de

Gewrichten voort te komen. Ook heeft

men de leevende Polypen in de Tandjes ge-

zien. In myn Exemplaar neem ik de Leed-

jes vaa de gedagte Takjes waar.

(is:) ko.
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( 15) Korallyn met flaauwe Tandjes ^
en

wyze getande opwaard; gaapende Lxxvm*

jes ,
die op vier gedraaide zeer lange Hoofd.

Steeltjes Jlaan.

De Heer Ellis noemt dit Paardeftaart-ta.

Korallyn ,
om dat ieder 1 akje naar een Steeltje

van het Kruid ,
dat dien naam voert, gelykt.

Ik geef ’er ,
wegens de plaatzing der zyd-

Takjes , die mee hun vieren in ’t ronde ftaan

,

den naam van Kransjes Korallyn aan. Daar

zyn, naamelyk, meer Kora11ym.n, op welken

de benaaming van ’t gedagte Kruid past, zo

dat zyn Ed. dit Gewas, door de byvoeging met

Klokswyze Kelkjes ,
hadt onderfcheiden. Het

werdc door Doktor Brownridge aan de

Zee- Kust , by Whitehaven in CumberJand ,

ontdekt en is van een zeer zonderlinge geftal-

te ,
wanneer men het door ’t Mikroskoop be»

fchouwt, zegt Ellis.

Het beftaat uit verfcheiden Takken en

ieder Tak is famengefteld uit menigvuldige

”
regce Buisjes, welke, op zekere gelyke af-

„ ftanden ,
Haairagtig dunne Schroefswys ge»

,,
draaide Steeltjes uitgeeven , ieder van wel-

,

„ ken

(15)
StrtuUria DenticuUs obfoletis , Ovarüs Campanulatis

Denticulatis eteftis ,
Pedunculis longisfimis contottis quatet-

ris. Sjst. Nat. XII. CoraUina ramofri , R™is fingslis Equi-

fetiforraibus, &c. ELLIS Ccrall. p. Z 3 . N. 20. T. 13, f.

A ,
a. P A L L Zoeph. ö«. ïaarfeftaarts Korallya, Lyst der

Plmtd bl, 144

L deel. XVil. STUK.
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Hoofd-
stuk.

XVT.
VoluhiltSt

Klim - op
Koiallyn.

it ken een Kelk draagc van eene Klokswyze

,, figuur , die keurlyk aan den Rand getand is.

,, Deeze zyn op zulk een manier geplaatst

,

,, dat zy met de anderen in ftand regelmaatig

„ overeenkomen , en het geheele Gewas zeer

,, veel naar de Plant , die men Equifetum of

j, Paardeftaart noemt, doen gelyken: want de

„ Haairagtige Steeltjes en derzclver Kelkjes

„ zyn allen by Kransjes , of gelyk de Armen

„ aan een Kaarskroon
,
geplaatst’’.

Linnteus zegt van vier Steeltjes in ieder

Kransje: waarfcbynlyk om dat Er. i-is ’er

maar vier op ’t hooglte in AfbeelJing gebragt

heeft , die Kelkjes hebben : Pal las zegt

van vyf of meer: Kt-i-is bepaalt, in zyne

befchryving, hot getal op vyf in ieder Krans-

je. Hy fpreekt niet van de hoogte van het Ge-

was , welke de Heer P a l l a s ftelc op ver-

fcheide Duimen. Het Stammetje, dat Elljs
afgebeeld heeft, is vyf Duimen lang.

(16} Korallyn met fiaauwe Tandjes en Kloh-

wyze getand: Blaasjes overlioeks
, op zeer

lange gedraaide Steeltjes , die enkeld

jlaan.

Om

fifi) Sertularia Denticulis ol)foletis
,
Oearlis Camp3nulati&

dematis alternis , Pedunculis longisfimis contortis folitatiis.

Systt lYat XII. Corallina minima fcandens, Veficulas Cain-

panifoiines in futmma Caule lineati contorto garens. Ell.
Ce-
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Om dat de Kelkjes van dit Zee -Gewasje,

met haare Steeltjes ,
als enkcld voorkomen , lxxvüi,

heeft de Heer Pallas den naamvan Eenbloe

mige Korallyn aan deeze Soort gegeven. Op

even die zelfde manier fchynt zy ook door den cxxxvu.

Heer B J s t e r , in de aangehaaldc Afbeeldin- 'S’ 4*

gen, befchouwd te zyn. Aangaande die der

Letteren e, &, in de tweede Figuur van zyne

tweede Plaat ,
merkt zyn Ed. aan , dat het

twee vcrfchillende Polypen zyn, cn met Let-

ter d werdt een doode Polypus aangeweezen.

Die van Letter e, Fig 4 ,
wordt, op zyne Der-

de Plaat ,
zeer fterk vergroot vertoond ,

by

Letter C, en dus blykt het, dat dezelve veel

meer gelykt naar de ullerkkinfie Korallyn van

Elus, welke deeze Autheur noemt Tros -Po-

lypus Korallyn (,*)• Nader fchynen die van

Ba STER, in de Zevende Figuur van zyne

Tweede Plaat, door den Heer Pallas aan-

gchaald ,
ten minltc wat de Kelkjes betreft,

'met deeze Soort overeen te komen ; doch van

de klimmende Rankjes , met welken zy andere

Korallyneu omflingert ,
vind ik geen gewag

by den Heer Baster (f). Ik geef ’er
,

we-

Corall. p. *4. N. 2I. T. H, a, Aj BA ster XJitfpann,

I p, T. ï. f- 2 , a, !>, d & f. 4. e. Settulatia miiflora,

P aLL. Zo'iph, 70 L-jSt ier Plantd. bl. 151.

(*) Coi,iUilia omniiinj rainina &c. p. 25. N. 22. T. 13. f,

B,'c. Deeze is betrokken tot de liaftaaid- Polypen, in ’t vol.

gende Geflagt.

(t) Moogiyk zou dit ölm ran daan kunnen komen , dat

dc

1. Deeu. XVII, stuk.

1
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SïUK.

wegens dezelven, den naam van Klimop -KoraU

lyn aan ,
die met den bynaara van Volubilis

'niet kwaalyk ftrookt.

Deeze Korallyn, die naauwlyks zigtbaar is

met het bloote Oog
, wordt meest gevonden

op de Sikkel -Korallyn zegt de HeerlÏLLis,

die in haare Kelkjes Polypen hadt waargeno-

men , ’t welk hem in de Kelkjes der voorgaan-

de Soort niet hadt mogen gebeuren. Hy ver-

gclyktzc by de Klokdierrjes van Leedwen-
HOEK , die door den Heer Baker uitvoe-

rig waargenomen , afgebeeld en befchreeven

zyn. Linn.®us heeft de Kelkjes voor Ei-

jernesten aangezien , en wie bewyst het tegen-

deel ? Zulke Blaasjes , die men Bijernesten

noemt in de andere Korallynen, zyn aan dee-

ze niet gevonden. Men treft haar zo wel in

Indie als in Europa, en in de Kroos -Zee,

aan, zo de Heer Pallas verhaalt (*>

(17) Ko.

Xoraüynen , aan onze Kusten ,
meer met Slym bezet zyn .

dan aan die van Engeland
, en dus zo gemakkelyk en duidc-

lyk niet waai te neemen. Ook is ’t een groot veifchil , of

men ze verfcli uit Zee waarneemen kan, dan eenigcti tyd

in Glazen moet houden ,
gelyk de H«ct B A s x k u ,

die in

zyne Waarneemingen op het DennclMJom* Korallyn zeer veel

hinder hadt van deszeifs begroeijing met Slym en Vuilighe-

den.

{’*) Fflap Fucus Katans is zekedyk het dryvend Zeegras

van de Archipel niet, maar het Kroos van den Oceaan, ofhet

Kruid, datratn, Sarias/o noemt , in de
Kroos - Zee voorkomends.
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(17) Korallyn , met flaauwe Tandjes, de Ei- VI.

jernesten rolrond
, geJUeld en aan

Rand niet ingefneeden. Hoofq.*
STUK.

De benaarning vaiï Ltnn^üs zal van ,xyn.

zekere ouder wetfe lange Kelken, die men Flui* ^Pluit-

ten noemt, afkomftig zyn. De Heer Pall
heeft deeze VoluUlis gecyteld, daar zy doch cxxxvu.

minder fchynt te flingeren dan de voorgaande.

De Heer El lis vondtze op de Denneboom-
Korallyn , en merkt het verfchil aan , hier in

beftaande dat de gedraaide Steeltjes veel

,, korter en de Kelkjes langer en fmaller, niet

3, getand zyn aan den Rand. De zelfftandig-

„ heid (.zegt Pallas) is geelagtig en meer

„ naar Hoorn gelykeade : ook komen ’er me-

,, nigvuldiger Steeltjes uic cle Worteltjes voort

,

„ ‘c welk Buisjes zyn langs de Oppervlakte

5,
van Schulpen en andere Korallynen kruipen*

„ de.” Zyn Ed. hadt van de Kust van Corn*

wall eene verfcheidenheid van deeze Soort

bekomen, die regtopftaande Boompjes maak-

te ,
dikwils van anderhalf Duim hoog : in

welk opzigt de Korallynen meermaals het Oog
bedriegen.

(18) Ko-

f17) SertuUria Denticuli's obfoletis, Ovaiiis cylindricis Pe-

dunculo integetrimis Sjfl. Nat. Xll. El l. Corall. p. 25. x,

14. f. b, n. sertulaiiavolubilis, Pall, ZaOpb, 71, lyndfr

Plantd. bl. 153.

I. DeBL. XVII. STUK,
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VI.

Afpeeu
LXXVIII.
Hoorn-
STUK.

XVIII.
Cuscut/i,

Viltkmid-
Korallyii.

XIX.
JJva.

Druif-

Kotaliyii.

C1I9 Koiallyn met flnauwe Tandjes, Eyronde

Eijernesten in de Mikken \ de Takken en-

keld en tegenover elkander.

Korallyn die de gedaante van Viltkruid

heeft, zeer klein, Takkig is ca kruipende, de

Takjes tegen elkander over, vol van by uic-

ftek kleine Eyronde Blaasjes , die in de Kniet-

jes der Takken zitten. Dit is de benaatning

,

welke de Heer El lis geeft aan deeze Soort,

die door hem alleenlyk op het Peuldraagend

Zee -Ruy gevonden was. öit de Afbeelding

,

door hem in de Natuurlyke grootte daar van

gegeven, blykt dat zy wel naar de Haairagti-

ge Vezelen van liet , doch

in ’t allerminfte niet naar Kruipend Schurft

gelykt. Pal LAS verbeeldt zig , dat deeze

Soort eer tot de Zee-Mosfen te betrekken

zy-

(19} Korallyn , met fiaauwe Tmidjes; de Ei-

jer-

(18; Dentlculis obïbletls, OvatUs ovntis axlllari-*

bus, Ramis oppofitls fimplicihiis, Syst» Nat Xïl. Conllina

Cuscutx form.1, minima Ramofa iepens, Ramulis oppofitis,

&c* El Lts CoralU p* 28* N eÓé T* 14* c, C. PALL»

Zcit/h. 74. Kruipend Schurft gelykend Korallyn. Ayit der

Flantd. bl. f Se.

(19) Sertalaria Ocnticulis obfoletis ,
Ovariis ovatis racemo»

fis.Ramis vagis. Syst. Nat. XlL Corallina minima repens,

Vcficulis ovatis üvarum inftai Ramulis adbstentibus, E L L i s.

Ct.
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jernesten Eyrond en by trosfen; de Tak'

ken hier en daar verfpreid.

VI.
Afdeel.
LXXvni.
Hoofd.

Zeer kleine kruipende Korallyn, met Eyron-srus»

de Blaasjes als Druiven aan de Takjes zitten-

de ,
hadc El LIS wederom deeze gecyteld.

Hier uit is de bonaaming van Druif -Korallyn

opgemaakt. Deeze Eyronde Blaasjes houdt

de Heer El lis voor doode Polypen; Lin-

Njeus voor Eijernesten. ’c Kan famengaan,

want Ellis heeft naderhand ontdekt, dat

het gene hy in andere Korallynen voor doode

Polypen aangezien hadt , Eijernesten waren.

P A L L A s ,
die deeze Soort , in Zeeland voor-

komende ,
nader waargenomen heeft , houdtze

ook daar voor. Zy vertoonden zig aan hem,
als een witte, ondooiTchynende Kern bevatten-

de. Ellis vondt ’er Lighaampjes in , die

naar de Steentjes van Druiven geleeken. Het

is een van de kleinfte en fynfte Korallynen,

kruipende met Vezelagtige Rankjes, fyner dan

Haair, langs de Oppervlakte van het Breed-

bladerige Korstgewas
, in Fig. i , op onze

Plaat CXXXVI , afgebeeld , doch niet het

gene zig daar op vertoont. De leevende Po-

lypen zyn hem , haare Armen buiten deeze

Blaasjes uiifpreidende , voorgekomen
, doch

ia

CeralU p. 27 . N. 25 - T. 13» f. c, C, Ssctulaila Acinaiia.

Pall. Znëph, 7». Druif. Korallyn. Ljtt dtt PUntd. bl.

ÏS4.

Nn
h Deel, XVII. Stuk,
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vii in de andere Blaasjes nam hy een zwarte Stip

Lxxvm gelyk in het Kikvorfchen- Schot.

Hoofd*
stuk. (20^ Korallyn met flaauwe Tandjes’, de Kelk-

jes van den tweeden Rang Cylindrifch,

evenwydig > doorgaans Jamengehoopt : de

Steeltjes Draadagtig.
Neet-Ko*
tallyn.

De benaaming van Neet - Korallyn is van

Ray ontleend, die zeker Zee- Gewasje, naar

Zee • Ruy gelykende , beftaande uit Vezelagti-

ge Takjes, als die van ’t Vilckruid door elkan-

der gevlogten , Neetdraagende getyteld hadc.

El LIS noemt het, kleine Korallyn, mee een

geknokkelden Steel klimmende, die de Blaasjes

uit ieder Knietje zodanig gefchikt heeft , dat

zy naar eene Fans Fluit gelyken. ’t Gewas is

klein
, doch zo klein niet als in de voorgaande

Soort. Het behoort ook onder de Bygewas-

fen, wier Worteltjes, dat holle Buisjes zyn,

langs de Oppervlakte van anderen kruipen.

Wanneer men het zonder Vergrooting be«

fchouwt , dan vertoont het zig als verward

Haair, dat van Neecen krielt.

Cai) Ko-

(za) Sertularia Denticulis olilbletis , Calycibas fccundis

Cylindricis ,
parallelis, pasfim congeftls, Stirpibiis Filiformi-

hus. Syst. Nat, XII. Corallina exigaa
,
Caule geniculato fcan»

deus, V'eficulis ex unoquoque geniculo fic dispofitis , uc Sy.

ringara Panis relerant. E lli S, Coralt, p. 57. N. 24, T. IS,

f, h, B. Fucoides Lendigerum CapiUamentis Cuscuta: inftat

implexis. Ra j. An^J, 111
. p, 38, N. 3. PALL. Ztsph, 73,

iyst der PUntd, bl. I55«
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(it

)

Korallyn rmt overhoeh gedraaide Tand- VJ*

jes, de Eijernestcn Eyrondagtig «2^* j*.

foort van Snuit
, ’t Gewas met Knietjes Hoofö-

en hogtig. stuk.

XXI.
GenicalatOt

Eeeze fioemt El lis Kmopdraadig Köral- Knoop,

lyn , om dat het 2ig voordoet als Draadjes

met Knoopen , en ik noem het , deswegen

,

Knoop- Korallyn. Het kruipt ook langs de Op-
pervlakte , gemeenlyk van het Peuldraagend

Zee-Ruy , met zyne Buisagtige Worteltjes,

die overendftaande Steeltjes uitgeeven van om-
trent een Duim lang, zegt El lis. Deeze
Steeltjes zyn meestal enkeld , en beftaan uit

gefchakelde Knietjes of Leedjes , die bogtig
famengevoegd zyn. Hier van jkomt de bynaam
Gewirtólata , welke de Soort nader onderfcheidt,

Door het Mikroskoop wordt men gewaar, dat

tusfehen ieder Leedje een Knopje 'of Knoop
is , en het opperfte deel der Leedjes vertoont

zig knobbelig of maakt een Knobbel
, waar

op

(ai; Sertulari/t Denticulis alternls contortis, Ovariis oJio-

vatis fuliiostratis
, Stirpe peniculatS flesuoO. Faun, Stuc,

1249. Cotallina minima iepens , Caule nodofo articulato

,

Veliculis alternis inftruno, E i. l. CoralU p. N. 19. y*

12. f. B
,

b. Madrepota Plama;formis mollis, Caule flexiwfo^

Ramis alternis tutbinatis. Lobsl. AS, Stsekh, 1732.
H4. T. a. f. 5 -10. Sermlatia flexuofa, Paun. Stise,

Gcniculata. Pall. 0iSph. 68, Geknopte Draad Korallyn»
Lytt der Fiantd. U. 147.

Nn 3.

h vttu xvii. stüS'i
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op de Blaasjes met een gedraaid Steeltje rus-

I ten. Zy zyn van geftalte als een Olie -Pot

Hoofd met een Hals, en ftaan op ieder Lecdje één,

STUK. heurtlings, dan aan dc eene, dan aan de an-

dere zyde van het Steeltje, hebbende nevens

zig een gedraaid Tandje.

Dit Zee- Gewasje is het, waar in de Heer

Loefling, zeer duidelyk, het Dicrlykc

Merg, de Stammetjes vervullende, en inPo-

lypen uitbottende , waarnam. Ik heb hier

voor reeds daar van gefproken *. Zyn Ed.
^

* vondt hetzelve op verïcheide Soorten van

Zee-Ruy, in dc Noordzee op het geflingerde,

doch in het Kanaal op ’t Peuldraagcnde

,

waar op hy het in Afbeelding voorftelt: zyn-

de dit ’er fomwylen t’eenemaal mede bedekt.

Somtyds kwam het hem Takkig voor.

CeUthtcfa, Behalve deeze Soort vondt de Heer Pal-

LAS, aan onze Kusten, eene Korallyn , die

hy de Lilagtige noemt ,
om dat zy , verfch

zynde , gcheelenal uit Lil fcheen te beftaan.

,
Ue Stammetjes of Steeltjes van dit Gewas ,

die

fomtyds een half Voet lang , dik en zeer

Takkig zyn, komen voort uiteen Korstjeivan

Haairbuisjes , het welke de Schaalen van

Schulpdiercn en andere dingen omkleedt.

Deeze Korallyn hadt de Kelken aan ’t End

der Takjes , zegt hy ,
volmaakt Klokswyze,

aan den Rand gekarteld ,
doch langwerpiger

dan in de Klim -op Korallyn. Zy kwamen

overeen met die, waar van de Heer Ellts,
Plaat
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Plaat 12', Letter C, de Afbeelding geeft met VI.

de Polypus, zo als hy deze ineen frifch Ge-

wasje van dien aart waargeöomen hadc. Dit hoofu.

zyn zyne Woorden.

,, De gedaante der Blaasjes is gelyk een

,, Kelk ,
waar in de voornaamfte Deelen der

„Dieren geplaatst zyn. Wy hebben dezel-

j> ven hunne Klaauwen of Tentacidi zien uit*

3> ftooten, om Aas te zoeken, en waargeno*

,,
men , dac zy

, ten zelfden tyde, hunne Kcl-

„ ken , met derzelver Schroefagtige Steelt-

jes, naar believen bewoogen ; lerwyl de

„ geheele Romp van den Polypus
,
binnen in

den Stam of het Hoornagtig Hokje vervat

,

„ tevens aangedaan werdt door derzelver

„ beweegingên : want zy fcheenen maar als

zo veel Armen te zyn, vereenigd en van

!’ één ftuk met het Lighaam” (»).

faal Korallyn met fiaawwe Tandjes y de Ei’ xxn.
'.‘•‘V J

_ Dichotoms^
jer- Draad-

Kotallyn.]

() El.i- 1 » Ccrall, p, s3. Dit ftrekc vootnaaraclyk tot

ftaaving
‘k hier voor tegen de Bedenkingen

van Proresfor MULLER heb ingebragt: aie bladz. 70.

(ia) Sertulari» DenticuUs obfolctii, Ovaiüs obovatis axil*
'

latibns
Pednnculis intortis ,

Stirpe dichoiomS geniculatd,

Syst jVnt. XII. Coiallina procumbens, Caulc Corneo longo

Pilifórmi aiticiilato, Veficulis Ramorum AxiUis Pod«nculis

contottis infidentibus. Ell. CorM p. 21 N. 18. T. u. f,

A & T. 38. f, 3 .
Sertnlatia longisfima. P ALL. Z'.iph, 6%

Zee- Draad, Lyit der Piantd, bl. 149,

Nd 3

t, DEEL. XVU. STUK.

I

V-



565 Beschryving van

VI. jernesten Eyrmdagtig in de Mikken , de

fxxvm
Steeltjes omgedraaid

,

’t Gewas gegaffeld'

Hoofd-
* Knietjes.

STUK.

Volgens de eerfte Afbeelding van den Heer

Ellis, was deeze zo dun en Draadagtig,

dat hy ’er met reden den naam van Zee - Draad

Korallyn aan kon geeven , welken ook de

Heer Boddaert gevolgd heeft, niettegen-

ftaande de Heer Pallas haar alleylangfie of

zeer lange gccyteld hadt. De Heer L i n n Ai ii s

heeft deeze Soort Gegaffelde geheten, welke

eigenfchap zy echter met anderen gemeen

heeft i doch door welke zy van de voorgaan-

de verfchllt. Ik volg , evenwel de eerstge»

melde benaaming , niettegenftaande de Af-

beelding j naderhand door den Heer Ellis
van de Zee -Draad Korallyn gegeven, niets

Draadagtigs vertoont, maar veeleer de geftal-

tc van een Boompje heeft , niet hooger van

Gewas dan de voorgaande Soort. Die hadt

Knoopen, zo hy aanmerkt, de tegenwoordi-

ge niet, welke alleenlyk, by de fcheiding. der

Leedjes , zig cenigermaate gedraaid vertoon-

de ,
geevende aldaar Schr-oefswyze Steeltjes

uit , op welken Eyroude Blaasjes ftonden

,

die foinmigen aan den Top een wyde, fom-

mige een naauwe Opening hadden. Dit Ge-

itel, merkt Ellis aan, maakt hetzelve zeer

bekwaam om tegenttand te bieden aan den

flag der Golven. Het v/as hem zeer over-

vloe-

<
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vloedig , aan de Zuidwest - Kust van Engeland , VI.

voorgekonien. lxxvih,
Deeze Heer , in gezelfchap met wylen den Hoofi>.

Heer Doktor Schlosser , in eene Soort

,

die hy de Groote-Tand Korallyn noemt, de

waare gefteldheid der Blaasjes en dat het wee» ui. 1.

zentlyk Eijernesten zyn ,
ontdekt hebbende ,

werden zy daar van nader verzekerd ,
in hen»

ne Waarneemingen op de Zee- Draad Koral-

lyn, waar van zyii Ed de Afbeelding geeft,

die door iny in F\g. 1 , Plaat CXXXVIil,

is overgenoincn. Hier ziet men
,
op eene

verbaazende manier , de Huishouding opge-

helderd van deeze Dierplanten , in de Afbeel-

ding door ’t Mikroskoop getekend
,
waar ne-

vens de zelfde in de Natuurlyke grootte,

inet een Sterretje, aangeweezen wordt. Dus

fpreekt ’er die groote Waarneemer van. v

„ Zy hadt verfcheide Blaasjes , waar van

,, fomraigen Eijeren bevatteden, aan een Na-

velftreng gehecht. Dc doorfchynendheid

van dit Bolletje gaf ons gelegenheid om

„ duidelyk waar te neemen , hoe dit Stren-

getje zyn oirfprong nam van het Vleczige

5>
gedeelte van den Hoofddam der Korallyn

,

,, en hoe het daar zyne inplanting had. Wy
,,

ontdekten, in andere Blaasjes , dat deeze

,,
Eytjes begonnen bezield te worden ; zy

„ kwamen ons duidelyk voor , als jonge lee-

„ vende Polypen, die in eene cirkelronde or-

„ de de Klaauwen uiefpreidden , welke uit

N n 4 „ haa-

I.PEFL. XVII. STUS.



jög Beschkyvinc van

A^eel ” Koppen voortkwamen
, gelykerwys

Lxxviii". ï>
andere Polypen. Men zietze dus uit

Hoofd- „ verfcheide Blaasjes uitkomende , en nog
STUK, aan de Navelitreng gehecht zynde , ver-

,, toond. Onder ’t waarneemen , eindelyk j

„ zagen wy ’er eenigen
, die , zig van de

,, Blaasjes affcheidende , op den bodem van

„ het Glas met Water vielen en zig vervol-

j, gens begonnen te beweegen , breidende

„ allengs de Armen uit , op even de zelfde

„ manier als de Zoet «Water Polypen.”

De Draad -Korallyn valt zeer overvloedig

aan onze Stranden, waar geheele Kluwens van

dezelve, die zeer groot zyn , door den Vloed

opfpoelen. Ook vindt men de gewoone

Strandfcbulpen ,
daar zy tot het Zand uitftee-

ken, dikwil» als met een Bolchje van dit Ge-

was bezet, zegt Pallas, die ’er byvoegt,

dat zy ook op Zee - Appelen en Hout groeit,

,
zynde zeer dikwils met Haairig Korstgewas

bed'ëkt. Deeze Korallyn fchynt , zo zyn

Ed. aanmerkt ,
niet alleen met de naastvoor-

gaande Soort, maar ook mee de Lilagtige,

de Klim -op- en Kransjes - Korallynen, ja zelfs

»Biadz. met het Takkig Pypgewas •
, grootelyks

vermaagfehapt te zyn.

xxriT.
Spimja»
Zyde-

Kotallyn,

(13) Korallyn mét flaauwe Tandjes en /pits

Ey»

(sa) Smalaritt Denticulis obfoletis, Calycibus ovato-

fu«

{
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Eyronde Kelken, de Takjes gegaffeld en
^

gedournd. lxxviu.
Hoofu-

Om dat de Takjes aan ’t end feherp uit» stus.

loopen, geeft LiNNiEus hier den naam van

Gedoomde Korallyn aan; doch, dewyl het Ge-

was by uitilek fyn en zo zagc als Zyde is,

komt my die benaaming oneigen voor.

noem het derhalve liever, mee Elms, y*

de -Korallyn. De Zee Mos gelykende, Lil-

agtige, witte Korallyn van Ray, met dikke
,

doorfchynende Leedjes , wordt echter van

dien Heer ten onregte hier t’huis gebragt, zo

de Heer Pallas aanmerkt, die dezelve als

eene byzoqdere Soort
,
onder den naam van

Lilagtige Korallyn, welke van de Knoop- en

Draad - Korallynen verfchilt , voorgefteld

beeft . Deeze Zyde - Korallyn wordt van El? ,

tis aldus bcfchreeven.
biadï.564,

„ Zy is uicermaate fyn, rank en doorfchy-

nende. Men vindtze met veele zeer kleine

*’
Buisagtige Draadjes , als fyne Zyde , ge-

hecht aan Steenen en andere zaaken , die

in de Zee voorkomen. Deeze Draaden ,

zig vereenigende , formeerea den Stam

,

,,
van welken veele lange Takmaakingen afko-

,, men.

fubiilatis ,
B-arais dichotomis fpinofis. Sjjr. ntt. XII. E ll,

Carall. p, 20. N. 17 . T. II. f. b, B. Settiilaria Sericea.

rAi.1.. 65. Zyden - Korallyn, Lyst der Plmd. bladz.

I, DEEL. XVII. STUK.
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VI.
Afdeel.
txxviii

Hoofd
STUK.

ƒ70 Bbschrïving van

„ men , met een middel - Steel die van een

„ bogtige of beunlings hoekmaakende gelhlte

„ is. Van de punten deezer Hoeken gaan

,, zeer kleine korte Takjes af, wier Verdee-

„ lingen altoos twee aan twee , dat is in eene

„ Gegaffelde orde, gefchikt zyn. In deeze

,, vertoonen zig , door het Mikroskoop , re-

,, gelmaatige ryön van Holletjes aan ééne zy-

„ de, ieder met een Randje omringd
, als een

,, Kasje. Deeze Holletjes zyn , naar maate

de Takjes verdunnen , al digter en digter

,, aan elkander geplaatst , tot daar dezelven

„ Puntig eindigen”.

In frisfche Boompjes van deeze Korallyn,

met Zee -Water opgeTchepc aan den Mond
van de Theems, nam deeze Heer in ieder

Holletje een Blaasje waar, het welk een Po-

lypus bevatte met agt Armen. Hy kon daar

in ook zeer duidelyk onderfcheiden
, dat de

inwendige holte van de Korallyn gevuld was

met de zelfltandigheid deezer Polypen; want

zy werdt door derzclver beweeging aange-

daan. Ook zag men de Ingewanden deezer

Diertjes zig beweegen
, tot dat het Water be-

gon te bederven , en toen vielen ’er de Blaas-

jes met de Polypen niet alleen af, gelyk de

Bloesfems van een • Boom ; maar de gedagte

inwendige Lilagtige zelfltandigheid van het

Gewas kromp fameni, zo dat menze naauw*

lyks meer kon zien.

De Heer P a l l A s merkt aan
, dat deeze

dik-

I
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dikwils agt Duimen lang wordt, doch zig ge- VI.

rceeDlyk bepaalt tot de helft van die

komende voor aan de Kusten van Europa ,
zo Hoofd. *

wel in de Middellandfche als in de Noordzee, stuk,

Ca4) Korallyn met flaauwe Tandjes , lang-

weTpise Eiierneste?! ,
een enkelen Lan- sotaei-

Korallyn,

cetsw^s gevederden öcam.

De Stammetjes van deeze Korallyn zyn dik-

wils ongemeen frany Vederagtig gevind , en

dit heeft aanleiding gegeven tot den bynaam ,

dien onze Ridder gebruikt , doch ik noem het

liever, met den Heer Etni s. Zee- Borjtels of

Borfiel - Korallyn iOm dat het, gedroogd zynde,

altoos voorkomt als kleine Borlteltjes ,
die

over de cene zyde Krom geboogen zyn. Lin-
NiEUS hadt te vooren de Borftelige van dc

Gevinde ondcrfcheiden ,
doch voegtze thans,

op de vermaaning van Pallas , in deeze

Soort by een.

Deeze Borfteltjes of Vedertjes groeijen op

Ivlosfelfchulpen en andere Lighaamèn
, zegt

El-

fr4) Sertularia Denticulis obCilctis, Ovariis obloi^Is
, S(ir-

pe Cmplici pennatS lanceolatS. S-jst, Kat. XII. Corallina

Setacea iuftar Arundinis geniculata , Capillamentis CnguHsj

unicuicjuc genictdo altetnatim dispoCtis. £ l L. Corall.
p,

^ lp. N. i6. T. II. f. A. & 38 . f. 4. Fucoides Setaceuin,

EA j. Afgl. 38: N. 38. N. fi, 7. Seriularia Setacea. p A L K.

ZoSpK gi. Systt Nat, X. p, 813, N. z!,

I. llïSl.. XVU. STUKi
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ElLIS, vertoonende zig , door ’t Mikros-

Leedjes beftaande, gelyk Riet.

Hoofd De Takjes bellaan ook uit Leedjes, op wier
STUK. bovenfte gedeelte

, in Kasjes, kleine Kelkag-

tige Tandjes geplaatst zyn
, waar in hy Poly*

pen waarnam. In drooge Gewasjes komen de

Blaasjes Olyfagtig voor, doch hyhadt’er één

als met een Kroontje gezien. Naderhand zyn
zy, in Zeewater, frifch en leevende, uitvoe-

rig door hem waargenomen
, en in Plaat ge-

bragt. De Eijerncsten; waren zeer langwerpig

Eyrond , met Eytjes gevuld , en zaten tegen

het Steeltje aan, in ieder Mikje één, hebben-

de een Pypagcig Mondje. Pallas hadtze
uic Zeeland gekrecgen , en getuigt, dat zy ook
valt in de Indifche Zee.

Korallyn , die de Tandjes overhoeks eeni-

Hcy.Ko. germaate gekarteld heeft ^ de Eijernesten
laiiyn. Eyrond met veele Banden gejlreepti 't

Gewas Takkig.

De naam van Hey • Korallyn

,

in opvolging

van

(ïS) Sertularia Denticulis altemis Tub- dcntkulatis, Orariif

ebovatis, polyzdniis
, Stirpe ramofi. taun^ Suk, 1250. ELt.

Ctrell. p. 5. N. 3. T. 2, f, a
, A , i , B &T. 38. f. i. Corallina

minus ramofa alternJ vice denticulaca, Deniiculis lineis

transverfis externe fttiatis. Raj. AkiU III. p- 3 f. N, ij,

Seb. Kah> lll. T. 102. f. 4. & T. 103- f <5 . Seitularia

Eticoides. P A i, i,. Zo'óph. 76» Gioottand Koiallyn. Ljjt itr

FUnti. bl. ISS.
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vaa den Latynfchen bynaam Erinides , dien VI.

de Heer Pallas aan deeze Sertularia, lxxv fa.
gegeven , is bekwaamer en duidelyker dan die Hoofd-

van Groottand Korallyn volgens Ellis, of*^^*'*

die van Polyzonia ^ welken Linnjkus van

de Gordels der Eijernesten afgeleid heeft. De

eerstgemelde ,
naamelyk ,

vale aanftonds in t

Oogi de anderen zyn duider of dubbelzinnig

en vergezogt. Jk gebruik derhalve deczen ,

die van de uitwendige gedaante , in welke dit

Gewasje naar Hey gelykc, is ontleend.

Twee Soorten zyn ’er van , zegt Elli s

:

de

eene zger, weinig getakt , maakende Steeltjes

uit

,

die regtopftaande gevonden worden op

'Oefters, aan ’t Eiland Sheppey, by ’t inko-

xnen van de Theems. Dit heeft groote Tand-
jes ,

naar Steenen Kruiken gelykende , wan-

neer men het vergroot bcfchouwt. Hy zag

^er de Armen der Polypen uitfteeken en zig

zeer fnel beweegen. Vervolgens nam zy Ed-

hierin, gelyk ik gemeld heb, een Eijernest,

reeds uit een Blaasje ontlast, doch aan hetzel-

ve nog hangende , waar ; het welk hem verder

tot de ontdekking van de gefteldheid der

Blaasjes in andere Korallynen bragt * Het * zie

andere was Takkiger en hadt de Tandjes wy-^»d2.5«7.

der mondig ;
doch de Blaasjes waren in beiden

overdwars gerimpeld of geplooid. Dit laatfte

klom of kroop langs andere Korallynen. Bei-

den fchynen zy zeer klein geweest te zyn. De

Heer Pallas heeft deeze Soort van Koral-

lyn

J. Dlf t, XVII. STUK,
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VI. lyn grooter en Takfciger gehad uit de Mid*
Afdeel, dellandfche Zee , doch inzonderheid van de

Goede Hope, en uit Indie, maaken-

ïTUK. de Heeftertjes , die naar de Cypres- en Den-
nebooni - Korallyn geleeken. Zeer fraaije

Boompjes van deezc Soort , meer dan drie

Duimen hoog ,
hadt hy in zyn Ed. Verzame*

ling van de Kust van Cornwall en uit de West-

indiën
,
geelagtig van Kleur. De Polypen van

deeze Soort waren door hem op de Oeftcrs

van Maldon gezien , niet alleen , maar zyn

Ed. heeft ook de Eijernesten volEytjes, even

als Ellis die in zyne bykomende Plaat af-

geheeld hadt, waargenomen C*)-

XXVI.
Fennariit,

Schtyfpsn*

Korallyn,

(aó^ Korallyn met vervolgende Tandjes
, de

Stam gedraaid, en dubbeld gevind.

Deeze ongemeen groote Soort, in de Indi-

fche Zee!, volgens Steller, huisvestende,

heeft den Steel anderhalf Voet lang , ruuw,

gedraaid ,
gevind , met de Takken

,
die een

klein

(•) Ovaria OvuHs plma zegt zyn Ed, , doch Ellis
heeft in deeze Soort geen Eijemest vol Eytjes algcbccld •• ja

ook in de anderen vind ik niet , dat die uitdrukking kn gel-

den, De bykomende Plaat (TahuU acasforia) is te zeggen v

PI, XXXVIlI, welke in de Vettaaling van de Historie JUr

KoraUyr.cn van El Lis , met deszelfs nieuwe Waarnee*

mingen
, by dat Werk is gevoegd,

(
25) Sertularia Dentlcalis fecundis ,

Stirpe contortJ bipiti-

nata. Spst. Nat. XU, Sertnlarla filicina. Pa Li. Zoóph*

9».

!
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klein Steeltje hebben , overhoeks en van el- VT.

kander af geplaatst
, doch aan elkander even-

lxxvu'V
•wydig. Deeze Takken zyn wederom rnetHoom-*

Straalen gevind , die byna tegen elkander aan

en evenwydig leggen
, gelyk in eene Schryf-

pen. De Straalen beftaan uit Leedjes , rond

van Rug, maar aan de bovenkant Geueswy-

ze. Dus gelyken de Takken , in ftruftuur

,

veel naar de Pluim - Korallyn, maar het is een

verfchillende Soort in grootte, famenftelling

,

nabyplaatzing der Straalen
, en in gedaante.

Linna;os betrekt hier toe de Sertularia

fpeciofa vanPALLAs, daar ik te vooren van

gefproken heb , doch uit de nommer blykt,

dat zyn Ed. hier een andere bedoelt. Het
zal de Sertularia Filicüia zyn , mede uit de
Indiën afkomftig, waar van da Heer Doktor

le Francq, van Berkhey denzelven

een zeer groot Exemplaar, met Eijernesten

beladen, gegeven hadt. De gewoone grootte

van dat Gewas , zegt de Heer P a L L A s , is

drie Duimen. Het is in verfcheide Takken

verdeeld ,
die blykbaar Buisagtig zyn , en

overal, met eenige tusfchenwydte, Vinswyze
bezet met lange finalle Blaadjes, die weder-

om gevind zyn. Het mag , derhalve
, met

regt ,
den naam voeren van Varen • Korallyn ,

als byzonder gelykende naar het Kruid , dat

men Filix of Varen noemt.

I, DtEt. XVII. STUK.
(27) KO'



VI.
Afdeel.
Lxxviir.

Hoofd-
stuk.

xxviu
Lichena^

Jlrum,
Mos • Ko-
rallyn.

57Ö Beschryvinc vah

Korallyn met Jlompe Tandjes , die op

twee ryè'n Schubwys leggen , de Eijer»

nesten ovaal , in vervolg , evenwydig : de

Steelen gevind ^ de Takken gegaffeld.

Volgens Steller onthoudt zig deeze

aan ’t Strand van Kamfchatka , het Oostelyk

deel van Afie. „ De Steelen zyn famenge-

„ drukt, naakt, met de Gewrichten ver van

„ elkander. De Takken komen op twee ryën

5, voort, maar zyn gegaffeld, met twee ryën

„ van ftompe Blaadjes als gefchubd ,
(gelyk

„ by Ellis , Tab 6. f. A.) zo dat zy byna

„ vierhoekig worden. Alleenlyk aan de eeoe

„ zyde der Takjes heeft zy Eyrondagtige

„ Eijernesten , die aan den Top gaapen, ne-

„ derzitten ,
digt by een , evenwydig en op

„ eene gekamde ry , aan de binnenzyde van

„ het Takje”.

LiH N Atus, die deeze Soort, zo wel als de

voorgaande en volgende , eerst te berde ge-

bragt heeft , betrekt tot dezelve eene Soort,

welke de Heer E L l i s Miltkruid- of Boomva-

ren -Korallyn getyteld hadt; doch de Heer

Pal-

^27) Strtalaria Denticulis obtufis bifatiam imbricatis

,

Ovarüs ohovatis fecundis parallelis ,
Stirpe pinnatS , Ramiï

dichotomis. Sytt. Nat. Xll. Corallina creili pennnta, Den-

ticuUs alternis Cauli adpresfis, Lonchitis S. Polypodii facie t

Ell. Cerall. p. ii, T, 6. £. lo sernilaiia Lichenastrara!

PALL. Zoófi. »5. zee- Leverkruid, Lytt der Plmfi.

bU I?*.
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Pallas oordeelt zulks verkeerd te zyn, en VI.
^

maakt daar van een Leedjes- Korallyn lxxvh^
laria articulata), Hellende de andere voor met hoofd-

den bynaam van L i n N Ai o s. Ik noemze Mos* stuk.

Korallyn want naar de Lichens kan zy , myns

oordeels, niet gelyken. Zy is, volgens zyne

Kenmerken, Takkig, gevind, met de Kelkjes

op twee ryen aangeJrukc , de Eijernesten in c

vervolg, Kloksvvyze Eyrond, niet groot. Van

deeze, zo wel als van de voorgaande, ichync

zyn Ed. Exeraplaaren gehad te hebben, die

uit Oostindie, en wel van Ceylon , afkomftig
^

waren.

(28) Korallyn, met de Tandjes eenigermaatê

Rolrond , als Buisjes , viervoudig g^- cedtK
fchubd; de Tak\cn vierhoekig , o/nraar Kotaiiyn,

verdikkende ,
hier en daar verfpreid.

,,
Deeze,ookbyKamfchatka gevonden, haclc

de Steelen lang , vuil en onbevallig : de

Takken verfpreid, dikwils gegaffeld, allengs

naar de Toppen naauwlyks blykbaar verdik-

„ kende ,
Homp , over ’t geheel Schubswyze

bezet met eene viervoudige ry van Cylin-

drifchè geelagtige Buisjes
, waar door de

” Tak-

(28) Sertularia Denticults fubeylindtids
, tubulofis

,
quadri.

fatiam imbricatis , Ramis vagis quadranguUs futfum incrasfa-

tis. Nat» xm Tai-L* 86. De Zee.. Ceder,

ijtt dtr Tlanti» bl. 173.

Oo
I. DEEI-, XVII, STUK,



578 Beschrïving va»
VI.

Afdeel.
Lxxyni,
fioOFD-

STüK,

SXIX.
FuTpureSi
Purper-

Korallyn.

,, Takken zeer vierhoekig werden. Zy ver-

,, fchiit van de Kannewa}.fer«KoralIyn, daar

j, in, dat de Schubben niet onderfcheiden zyn,

3> ieggende volllrekt over elkander heen , en

,y dat zy dus op vier fryën Baan, zelden op

,, vyf of op twee ryën.

(29) Korallyn, met de .Tandjes Eyrond- en

Suisagtig
, viervoudig gefchuhd

; de Ei-

jernesten Klokswyze regtopjlaande ; de

Takken gegaffeld en vierhoekig.

„ Dceze is geheel donkerpaarfch ,
gegaffeld

,, en gekroond. De Takken zyn aan de vier

,, hoeken met Buisagtige Eyronde Schubbetjes

„ bezet , doch die zo digt niet leggen
,
dat

„ zy aan elkander raaken. De Eijernesten

,, (misfehien) zyn wyde Schubben
, als Klok-

„ jes , ongefteeld , van boven open
, die eene

„ Tolagtige gedaante hebben, met den bin-

„ nenden Rand
, naar de Takken toe, laa-

,, ger.” Een zeer byzonder Gewas, dat, ge-

lyk en benevens de voorigen
, door Stel-

I. E R aan Kamfchatka is waargenomen , zegt

L1NN..EUS.

2. Die

fïs) SirtaUrta Denticulis fubovatis Tubulofis quadtifariam

fub -iiTibricatis, Ovatiis eredis Campanulatis, Ramis dicho-

tomis quadratis. Syn, Nat, 511, pall, Ztafiy, *7, iyt*

dtr Plttnti. bl. 140.
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2. Die de E'jernesten niec blykbaar ,
maar Vli

binnen de Leedjes verholen hebben «Lxxvnr^
genaamd Cel-Korallïne N. Hoofd-

stuk.

De Cel Korallynen maaken de andere onder-

-deeling van dit Geflagt, by LisnjEUs, uit.

De Heer Pal las hadt dezelven, als gezegd

is, m ’t byzonder ,
onder den naam van Ccllu-

larice bcfchreeven, en dus laaten volgen op de

Korstgewasfen en Milleporen QEfchare) : daar

zy doch met de Korallynen
, ten minfte mee

de Kcraalmosfen , in Geftalte zeer overeen-

komftig zyn. ’t Gewas is doorgaans Plantag-

tig of Heefleragtig : de zelfllandighcid in de

meeften Kalkagtig en broofch, dcch in fommi-
gen ook ^gc. De Xakjes bDltaun uit Deudjes ,

waar binnen een Polypus huisvest
, die door

een Gaatje, dat in ’t hovende van ieder Leed-

je is, zyne Armen uitbreidt
, hebbende voorts

gemeenfehap met de anderen en met het lee-

vend ,
Dierlyk , Merg van het Stammetje , dat

met Huisjes geworteld zir op verfcheiderley
,

;;?ee- Planten en Zee Gewasfen , even als de
Korallynen , op welken zy ook dikwils voor»

komen. Alteraaal maaken zy een opbruifching

met Zuure Vogten. Haar verfchil onder el-

kander zal uit de befchryving der Soorten bly-

ken.

Oo 2 (30} Ko-
I, Deed, XVII. Stuk.



jHo Beschryving van

VI.

Afdeel.
LXXVIII.
Hoofd-

C30) Korallyn , die de Tandjes tegenover tl~

kander
, famengedrukt en gekroond heeft,

de Takken gegaffeld.

STUK.

XXX. Deeze allerfchoonlte Paarlklcurige Koral-

lyn ,
zege Ellis , kleeft aan Fucusfen mee

Korallyn. kleine Buisjcs, van welken zy overgaat in plat-

te Huisjes of Celletjes ,
die van boven wyd,

van onderen naauw zyn. Deeze zyn , by paa-

ien ,
ruggelings tegen elkander ,

en het eene

boven ’t andere ,
aan een zeer dun Buisje ge-

voegd, hetwelke fchynt te loopen middendoor

de Takken van het geheele Gewas. Fe Cel-

letjes, waar van foramigen zwarte Vlakken in

zig hebben , zyn van boven open, en veelen

derzelven geeven tot den Top een Figuurtje

uit, naar een klein Tabakspypje gelykende,

waar van het dunfte End in de middel- Buis

fchynt ingeplant te zyn. Sommigen oordeelen

dat de gepaarde Celletjes naar de Zaadhuisjes

van Herders- Tafch Kruid (Burfa Pastoris) ,

anderen dat zy naar die van de Eerenprys (Te-

ronica) gelyken. ’t Is zeker dat deeze Soort

veel .overeenkomst met die Blaasjes - Korally-

nen.

(2,0) Sertalaria DenticuUs oppofitis compresfis fastlgiatis,

Rnmis dichotomis. Faun. Suic. 4252 . Corall!n:i Ccllifera

minima ramofa ,
Cellulis compresfis oppoGtis , Siliciilatam

Eurfe Fasmris foimam smulans. Ell. Corall. p. 41. n. 8.

T. 2i. f. A. Cellulatia burfatia. PALL. Zojph, 43. Har*

dersbeiits. Korallyn, Zjir dir Flanti- bl. 80,
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nen ,
welke fterk getand zyn

,
gelyk het Zee-

^
Vl.

Kuy Korallyn en anderen , heeft. Zy komt

,

ook op de Zee Planten van dien aart, aan Hoofo-

de Engedfche Kusten , voor.

(31) Korallyn , die de Tandjes tegenover el-

kander ^ Jchuins geknot en weinig vitpiii-
Kcnrs.iyff'

lende heeft, de Takken gegaffeld en regt- Kowliyn.

opjlaande,

De benaarning van Coat of Mail CornlUne ,

dat is ,
Maliën Rok Korallyn, welke de Heer

Ellis aan deeze Soort geeft, zou veeleer

fchynen cp de Oogjes of Ringetjes ,
die zig

aan dit Gewas vertoonen , dan op de Leedjes

toepasfelyk te zyn ; doch zyn Ed. onderrigt

ons zelf, dat ieder Leedje, uit twee Tandjes

famengefteld ,
naar een Maliën Rok of naar

een Kcurslyf gdykc," vertoonende de Openin-

gen der Tandjes zig als de Armgaten. Zyn Ed.

moet dan door Coat of Mail een Yzeren Har-

nas verftaan ,
dat niettemin oneigen is. Maar

’t

fSi) Strtularia Denticali* oppoGtis oMïque ttuncatis obfo-

letis ,
Raniis diehotomis creftis. Faun. Sstc. 2253, Corallina

Ceiiifcra mollis ramoGsGtns , Geniailis ad Lotics fbrmani

acccdenti'jus. ElL. Corall, p. 40. N. 7. T. 21. f. li. Mus-

cus Coralloides molGs elatior ramoGsGmus. R. A J. SupfU

I s. CotaUina geiliciilata mollis ,
iiitemodiis totundis brevio.

ribus. PLU KEN. Mant. Sö. P * 1. 1. Ztiopb. 22. Gehar-

nast: Celdiaagcnd Korallyn. -t-jsr der PUnti, bl. 79,

Oo 3

I, DRFX. XVII. STUK.
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VI' ’t zelve gelykt ieder Leedje . zo wel als naar

TYYvrM-*
Keurslyf der Vrouwen ; doch, dit laatfte

Hoorn, bekender zynde
, heb ik daar van den bynaam

ontleend.

„ L-eeze Korallyn, zegt die Autheur, groeit

„ by grooter Bosfen dan de overigen ,
behaan-

„ de uit veele lange, zagte, glanzige en glad-

„ da Takken , die uit Leedjes Tamergefteld

„ zyn , van Celletjes, rug tegen rug geplaatst.

„ De Opening der Celletjes is op een fchuinte

„ by den Top, ziende in het cene uit naar de

„ tegenoverzyde van het andere. De Leedjes,

„ of paaren van Celletjes , komen ongewaar-

„ wordelyk voort van de Buisjes, door wel-

,, ken tle Korallyn gehechc is aan haarcn

„ Grondfteun , en in zekere Saizoenm des jaars

kunnen wy
,

gelyk in eenige anderen Cel-

„ draagende, kleine zwarte Vlakjes waarnee-

,, men in de Celletjes. Zy valt overvloedig

„ langs de Zee- Kust van ’t Eiland Sbeprey,

,, en wordt dikwils kruipende gevonden op en

„ omkleedende de Zyde - Korallyn , hier voor

„ befchreeven.”

xvxtt- (32) Korallyn , dk de Tandjes overhoeks en

KoUtlyn.

(32) feriularla Dcnticulis alternis acutis , Ramis tt.'clioto»

mis ercöis tnsiigiatis. Faun. Suec, 1254. tronllina Ceüifcra

eiefta, rnmolislima, tenerrima & pluuiofa. Rei.. Cirall. p,

ga. N« I. T. 18. r> A , a. Corallina pamJa erefta raniollor.

RA J. alnjA 3, p. 37» N, 20, T, 2. t 1. Celluiatia fla-

ina*
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fclierp, de Takken gegaffeld^ regtopfiaan-

de en gekroond heeft, -L-^xv^n

Hoofd.

De Heer Ellis, by wien dit de eerftes^ujc.

Soort is
,
noemt dezelve Zmgt-Cevedtrd Koral-

lyn, en de Heer Pallas Fluimagtig \
des ik

'er, tot ondeifcheiding van de voorgaanden,

den naam aan geef van Dons • Korallyn. Lii^-

N .E u S, ziende op de uitgefpreide Kroon
, wel»

ke dit Gewasje maakt
, geeft ’er den bynaam

van fostigiata aan. Door het Mikros!':oop

wordt men gewaar, dat ieder Tak Gaffilswy-

ze in tv/eeën is verdeeld, en dat elke verdee-

ling beflaat uit twee ryën Celletjes van cene

half Rolronde öguur
,
te famen gewricht

, en
beurtlÏDgS aan de eene on andere zyde ge-

plaatst, doch met haare Openingen naar den

zelfden kant uitziende. Ieder Celletje heeft

een fcherpe Punt aan den Top, die uitwaards

ftaat, en in ’t midden een zwarte Stip.

De Heer Pallas hadt nooit deeze Soort

van Korallyn gezien
, maar uit de veranderin-

gen ,
in andere Soorten van Cel - Korallynen

waargenomen , maakt zyn Ed. op , dat het

kleine ruuwe , Vezelagtige Zee-Plantje van

Ray niet, gelyk El lis zig verbeeldt, de

eerfte Beginzels van deeze Korallyn, maar dat

het veeleer afgefleeten Takjes van zulk een

oud

inoFau P A l l, Zcöfb, *4. Zagt Gevederd Korallyn, lyt

tier rianld, bl, Si.

Oo 4
J. DREL. XVU. STUK.
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VI' oud Zee - Gewasje zyn zouden. Indieq echler

Lxxvm Takjes flegts uit Leedjes van Celletjes

Hoofd- fameiigewricht zyn
, vind ik weinig grond voor

«TUK, dat denkbeeld: want hoe zouden ’er dan, na’t

afilyten der Leedjes, Takjes van kunnen over-

blyven.

Een ander denkbeeld betreft zekere Slak*

hoornagtige Lichaampjes, op den Top van ie-

der Celletje ontdekt. De Heer E n L i s , dezel-

vcn nog duidelykcr in een Zeegewasje van

deezen aart , uit Westindi? , waargenomen

hebbende , befloot , dat de Polypusfen van

deeze Korallyn , welke hy , als zy ftierven

,

de zwarte Stippen meende te veroirzaaken C*j)

;

dat deeze Polypen , zeg ik, ineen Schaaldiert-

je veranderden , ’t welk met een Navelftren-

getje gehecht was aan den bodem van ieder

.Celletje. Ook vondt men in bedenken gege-

ven , of niet dan wel dit geheele Gewas de

Eijerklomp mogte zyn van de Moeder - Zee-

flak , zo als die was uitgeworpen, enz (f).

De Heer Palla s oordeelt, met reden, zulks

onwaarfchynlyk , en verbeeldt zig veeleer, dat

die Slakhoornagtige Lighaamen voor Werk-

tuigen van het Plantdier, tot de Zaadmaakin-

ge voorgefchikt, te houden zyn.

C33) Ko-

(*) Te vooren hadc hy die zwarte Plekjes voor de Vrtigt-

begitizels (Eniiryonis) der Tolypen gehouden. Zit Fbil,

i'ronfaa, VOL. XL VIII. P. I, p. Iid,

(tj V’»thonieli»S‘’>> !• D* bladz, 22.
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(33) Korallyn , die de Tandjes in vervolg VI.

heeft , byna tegenover elkander ,
niet fpit-

Je. u'jliangzüs en neerhurkende Klootrond Hooi'ni*

gefpkjte Kelken ; de Takken gegaffeld ,

xxxiir.
Avicula-

onverdeeld, een Kroon maakende.

De al te groote naauwgezetheid in de orde

van befchryving heeft onzen Ridder zig het plaat

Hoofd doen breekcn met het formeeren van

een zo langwylig en duifteren tytel
, daar hy

zeer eenvoudig en geniakkclyk deeze Soort

hadt kunnen aanduiden
, met eenige uitbrei-

ding van Vogelkop - Korallyn. Die benaaming

geeft aanftonds een gepast denkbeeld van de

byzonderheid , waar in dezelve van andere

Soorten van Ivorallyn verfchilt. Ook oordeelt
de Heer Pa 1.1- as, dat deeze Soort zeer na-

by kome aan de Korstgewasfen , zynde als

een middelflag tusfenen zyn Efcharen en Cel-

lulariën. De Celletjes zyn in dezelve fomtyds
menigvuldiger nevens elkander gevoegd en gee-

’

ven dus eenige Bladeragtigheid aan dit Gewas,
gelyk Ellis hetzelve, by nader onderzoek.

ver-

(ss) Strtularla Dentinilis fecundis fub.oi)pofit!s, muero-
nato - appendicttlatis

, Calycibus globofo • miicronatis fesfii;.

bus, Ramis dichotomis continms lastigiatis. Syst. Nat. XU
Corallina Cellifera erefta Ramofa

, plumofa . Sphsrulas Tes'
taceas fiimmJ paite , Aviumque Capitum formas a latere
Cel'ularuiu gercns, Eli,. Corall. p. 3^. t, 20. x a. &
T. 38» f. 7. HH. P A LL, Zsöph, s5, Lyu dir Plantd, hU
*+• ^Oo y

I deel. XVII. STUK,
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Afdeel
fommigen van deeze Celletjes

Lxxvm,2’'3g hy de Koppen der Poiypen uicftecken.

Hoofd welken zy met een ongelooflyke vlugheid we-
STUK. der inhaalden. Hier van zyn de gedagte Vo-

gelkopjes verfchillende
, welken zyn Ed. in

drie postuuren afgebeeld heeft. Aanmerkelyk
is ’t , dat dezelven , onder de Waarneeming,
in geduurige beweeging zyn , dan zig ophef-

fendc dan nederzakkende , als ook hunne Bek-
ken openende en weder fluitende i zonder dat

men
,

tot nog toe , eenigc reden daar van kan
bedenken.

Van deeze Cel - Korallyn
, die aan de En»

gelfche Kust gevonden is , geef ik hier de Af-
beelding volgens de laatcre VVaarncemingen

van den Heer El lis
, zo even gemeld, in

Fig. a, Plaat CXXXVIII. Men ziet daar zeer
duidclyk de drie ryën van Celietjes nevens el-

kander , en hoe de Poiypen in eenigen de Ar-
men uiebreiden , tcrwyl de andere Celletjes

,

waar binnen zy zig ingetrokken vertoonen,
als met een rond Kapje of Dekzekje zyn toe-
geflooten. Op de zyden vertoont zig het
Vogelkopje van ieder Celletje

, in verfcheide
postuuren

, ’t welk een ongemeenc byzonder-
heid is van deeze Soort van Korallyn, wel
waardig om nader onderzogc te worden. Ne-
vens deeze vergroot» Afbeelding van een
Stukje van een Takje

, wordt de Natuurlyke
Vertooning van dit Zee -Gewasje hier met
een Sterretje aangeweezen.

C34) Ko-
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(3)) Korallyn, die overhoeh fcherpe Tandjes VI,

in vervolg heeft de Takken gegaffeld,

regtopjiaande , ongelyh van langte. Hoofd.*
STUK.

Dergelyke Kapjes of Hcliiipjcs , doch op

eent vcifchillende man er geplaatst, zyn het,'Neriet.*

die aanleiding aan den Heer Ellis gegeven

hebben tot het voorgemelde vermoeden , of

niet wel dit Amerikaanfche Zee- Gewas een

Eijernest of Baarmoeder van kleine Slakhoornt»

jes of Nerietjes mogte zyn. De Heer Pa L-

L A s

,

iets daar van bekomen hebbende van
den Heer Collinson, meent duidelyk de
misvatting van Ellis in dcezen te hebben

befpeurd , en verzekert , dat die ronde Lig-
haampjes Vliesagtige Ihaasjcs zyn , met een
dwars Spleetje gaapende. ,, Dat die anders-

„ zins ZO naauwkeurige Waarneemer
, zegt

j, hy , deeze Lighaampjes voor kleine Nerietjes

„ heeft gehouden , komt door een misleiding

„ van ’t Mikroskoop, en doordien Ellis de
bultigheid van den Helm flegts gezien fchynt

„ te hebben , die , doorgaans gekneusd in ge-

„ droogde Voorwerpen
, verfcheiderley val-

„ fche gedaanten aanneemt”. Men zoude mo-

gen

f54) Strtalaria Demiculis alternis fecundis acutit, Ramij

dichotomis iniqualibus ersais. Nar. XI I. Coialüna Cel-

lifcra Americana, Ell. Corall, ss- T. 19. L A. a, Settu-

laria Neritina. PALL. Zt'óph, 25, Slakdraagend Koiallyn.

Lyit der bl, 8z,

I. DEK1.< X'/II. .S'TVK.



Besciiryving van

AfIml Pallas dan ook
Voorwerpen daar van gehad;' Zo

Hoofx»- de Heer Ellis flegts de Helmpjes gekneusd
sTüK. of alleen van de verhevenronde zyde gezien

heeft
, dan moet zyne Afbeelding met voordagt

valfch gemaakt zyn; ’t welk men naauwlyks
zal durven cnJerltellen (*). Wanneer de Heer
Pallas ’er geene overeenkomst met de ge-
daante der Nerieten in vond , waarom gaf
zyn Ed. ’er dan den bynaam van Neritina ,

•in navolging vjin Linn/eus, aan? En waar-
om heeft de Heer Bodoaeiit

, dat nog
verder gaat , denzelven door de benaaming
van Slakdraagend Korallyn verduitfcht?

XXXV.
Scrupefa.

Steen-

Korallyn,

C35) Korallyn
, du overhoeks gedoomde

, hoe~

kige Tandjes heeft ^ de Takken kruipen^,

de en gegaffeld.

De Steenagtige broofchheid geeft den by-

naam aan deeze Soort , welke veel voorkomt
op de Breedbladerige Korstgewasfen aan de

Kus-

(•) Z!e deeze Afïteeldiiig in de FhiU TranfaSl. als boven
of in de üitiezaïtt Virhmidingtn. T. Oeel. Plaat I. Vig. i.

Sertularia. Denticulis alternis angulatis Ipinolis, Ra-
mis dicliotomis reptantibns, Fam. Sute, 2155. Corallina Cel-
lifera minor repens Ramofa & fcruimfa

, CeUalfs alternis a
latere angulatis Ell, Ci>raU. 38. N, 4 T lo. f. C, c.

Fiil. Tranfaü. V o L. XLVIII. p. 63t. T. 23 - f» 7 , K

,

L. P A 1. L, 2töph. 30, Sceenagtig kruipend Korallyn. /.jjj

itT PlaKtd. bl, ïp.



DE K O R A L L Y N E N. 589
é

Kusten van Europa, volgens Paela s, doch Vh

ook in de Indiën gevonden wordt. ^ l l i s

nam ’er de Folypen , toen by te Ramsgate ^ Hoofd-*

aan de Kasr van Engeland
, was, in ’c jaar 1754»

in waar
, cn ontdekte, dat de zwarte Stippen

in de Celletjes wee/xntlyk doode Polypen wa-

ren, die hy onderltelde in Schaalagtige Lig»

haamen te veranderen.

(36^ Korallyn ,
die tweetandige Tandjes over- Yxxvr,

hoeks
,

en de Takken gegaffeld kruipende Kruip-

''»/<• “Tfi"
CXXXVIIX*

Van deeze Korallyn , die dikwils op het

Breedbladerige Korstgewas aan de Kusten vati

Europa voorkomt , heb ik de Afbeelding in
de Nacuurlykc grootte , zo als dezelve zig
in mym Exemplaar daar op bevindt, in Fig.

3 , op Plaat CXXXVI

,

voorgefteld. Zy
wordt, niettegenllaandc de Vertooning Boom-
agtiger is dan in veele andere Korallynen, die

ruim zo veel langs het Zee -Buy en andere
Zee - Gewasfen opklimmen

, Kruipende of
Kruip - Korallyn genoemd, om dat zy van de

mee-

(3Ö; Strtularta Denticulis alternis bidentihiis , Ramis di.

chotoinis leptantiUus. SjiJ. Kas. XU. Coralliua CelUfera

minor repens lamofi , Tubulis laevibus, iiiteidum Harnofis

fparlim dispofitis , Fucis Testisfiue a'ligata, E i, t, Cerall,

p. 37. N. 3. T. 20, f. B. Mhsciis Cor,Jloide5 pumllus ta-
mofus. Ra;. Supph 15- Pal t, Ziefh. 31 , Kruipend Ka.
lallyii. Lyst der Plantd. bl. 90.

I. Drtu XVU. ÏTWRV
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meefte anderen daar in verfchüt, dat de Tak»

Lïxvm uitgeeven

»

Hoofd- naaüwlyks met het bloote Oog zigtbaur, wel-
STUK. ken hft Gewas aan de gedagte Lighaamen

hechten, even als de Kruipende Pianten. Die

vertoont zig duidelyk in de vergroote Afbeel-

ding, hier in Fig. ?, Plaat CXXXVIII, van

den Heer El lis ontleend, welke ook de Cel-

letjes met derzclver Tandjes en Stippen, be»

nevens de buigzaarae Leedjes , die de Takken
famenvoegen , zeer klaar voor ’t Oog brengt,

Zyn Ed. merkt aan , dat deeze de gemeenlte

van alle de Celdraagende Korallynen is, zig

hechtende aan de meefl-r foorten van Lighaa-
men in de Zee. ,, De l'akkcn («egt hy^ zyn

„ gegaffeld, of verdcelen zig geduurig in twee

„ Armen , wanneer zy zig uitbreiden. De
„ Celletjes gelyken naar omgekeerde Kegels,

„ en derzelver Openingen , die rond zyn ,

„ zien éénen weg uit, en worden gemeenlyk

„ befchut gevonden door kleine Doorntjes.

„ De Celletjes flygen op in twee ryën aan el-

„ Icander gevoegd , doch zodanig
, dat zy

„ beurtlings het eene hooger dan het andere

„ ftaan. Het vergroote Exemplaar was vol

„ bezet met zwarte Stippen in de Celletjes,

„ welken, gelyk reeds gemeld is, niets anders

,, zyn dan de tioode Polypen. In andere Exem-

„ plaaren hebben wy kleine Schaalagtige Bol»

,, letjes waargenodien , aan den top van ieder

„ Celletje. Aan ue Mikken der Takken ver-

too*
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„ toonen zig zekere Leedjes , bcflaande uit VI.

„ twee korte Buisjes
, die maaken ,

dat het

„ Gewas zig aldaar buigen kan, om de Tak-iSof*
„ ken vryelyk in ’c Water te doen fpeelen en®T™*
,, toe te geeven aan de beweeglng van de

„ Zee”.

’c Gewas van deeze Korallyn komt, zo de
Heer P A l l a s verzekert , nooit hooger voor
dan ten half of drie Kwartier Duims. Het is

v/icagtig of bleek van Kleur, doch de Wortelt-
jes en Buisjes zyn graauw. De zelfftandig.
heid is Sccenagtig

, en , wanneer men deeze
Korallyn in Azyn doet, ,, dan oncftaat ’er

,

,, 20 de HeerELLi s aanmerkt, een fterkeop*

»> bruifching, tot datdeKoraalagtige Rok ver-
„ teerd zy , en dan vertoonen zia de Celletjes
„ noghaare gedaante behoudende

, als gemaakt
„ zynde van een dun buigzaam Vlies

, gelyk
„ die der Leedjes en Wortelen : zo dat de
„ Worteltjés , Leedjes en Celletjes, zig dan
„ voordoen als één onafgebroken Buisagtig

„ Vlies , alleenlyk op verfcheide manieren

„ gefatzoeneerd.” Men neemt dit zelfde ook
waar in andere Cel-Korallynen.

(37) Korallyn
, die de Tandjes Tola^i^. als

Ooginairtjes heeft , KranS^,l gL/iS
PmtSt Kowllyn,

f37) Sertularia Dentiailis Verticillsntüras , Tutbina>is ci
Jiatis, parafitieis. Syjl. Nat, XU,

‘ -

I. deel. XVII. Stuk.,



VI.
Afdeel.
LXXFllI,

Hoofd-
stuk.

591 Beschrïving van

plaatst en andere Cewasfen oinkleedtn*

de,

>

Deeze Korallyn
, zegt Linn^hs, komt

dikwils op bet Roode of Zaaddraagende Koraal»

mos voor, dat ’er dan meest geheel, enfomtyds

in een gedeelte zyner Takken
, overal mede

bedekt is ,
zodanig , dat iedereen in de eerde

opflag zou gelooven , dat de Steeltjes van het

Koraalrnos aan deeze Korallyn eigen waren,

en dus dezelve ’t eenemaal uit gekranste

Steeltjes beftond. ’t Gewas is uit Kransjes,

tegen elkander aan , zonder tusfchenwydte ,

famengelteld. Ieder Kransje beftaat uit vyf
tot agt Tolagtige , witte , doorfchynende ,

eenigermaate geilippelde, regtopflaande Kel-

ken, die met haare binnenite zyde tegen ’t

Koraalrnos aangegroeid zyn. De Kelk is met
Borlleltjes , die regc overend Haan , als met
Ooghaairtjes gerand ; welke zo lang als de

Kelk , doch de binnenite dikwils korter zyn.

Voorts is deeze Rand inwaards , dat is naar

het Koraalrnos toe , iets of wat gewelfd,

doch aan de buitenzyde een weinig laager.

In ’t maakzel der Celletjes komt het aan ’t

Haairige Korstgewas naby , doch is daar van

niettemin verfchillende. Dit verfchil moet een

voornaam (te daar in beftaan, dat het gezegde

Korstgewas niet Kranswyze ,
maar als een

Korst om de Takjes van andere Zee - Gewasfen

groeit.

(38) Ko-
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C56) Korallyü, die de Tandjes overhoeks , als vt,

'mei Oóghaairtjes en Trechteragtig y

Takken gegaffeld en regtopfiaande heefti Hoofd-*
STUK.

De naam van Oóghaairtjes -Korallyn wordt xxxvnt*

aan deeze Soort gegeven in navolging van oogtaaitf.

El Lis, die dezelve den Tytel toe-eigent vanj^

zeer kleine Celdraagende regtopfiaande Tak-

kige Korallyn ,
hebbende Trechteragtige Cel-

letjes met het dunfle End latnengevoegd
,
de

Monden zeer wyd gaapende , van boven als

met Oóghaairtjes en overhoeks uitfleekendè.

HV merkt aan , dat de Buisagtige Worteltjes ,

zig vereenigende, Takken formeeren van Cel*

letjes als Peperhuisjes
, welke overhoeks gd*

plaatst , en in het laagfte deel hunner zyded
digt vereenigd zyd. „ lodien wy (Zegt hy)

j,
dit Gewas door het Mikroskoop naauwkeu-

„ rig befchouwen, dan ontdekken wy een klein

j, wit Haairtje , het welke door het midden

„ van ieder Tak fchynt te gaan in de ikmen*

j, voeging van de Celletjes. Deeze Koral*

lyn draagt , boven op de Celletjes, Schaal»

agtige Lighaamen , die eenigzins naar het

i, bo-

(it) SèrtularU DentIcuUs alteinis ciliatis InfundibiiUfor-

Biibus, R-amis dichotomis ereftis. Sysi. Nat. XII. Cotallinj

CcUifeia minima erefta Ramofa , Cdlutis Infundibuliförmibui

Bafi conjttnftis > Oribus patentisümis (upetne ciliaiU & alter»

natim prominentibus. Ell. CoralU p. 38. N. 5, T,
D, d, ïati., Zo&ph. 3a. Ly» der fiantd. Ui jt*

f, MSii. XVII. STOK,
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vr. bovenfte deel van een Helm gelyken , en

i-\xmV. ’»
zyden van fommige Celletjes komen

liuoFD- ,, kleine Figuurtjes als Vogelkoppen uit, niet

sTUic, veel van die van de Vogelkop -Korallyn

„ verfchillende” : welken zyn Ed. ook in de

Afbeelding gebragt heeft; doch Pallas hadt

dezelvcn nooit aan dit Gewas gezien. Zyn
Ed. geeft den naam van Honigbakjes {NeBaria')

aan deeze Knopjes. Het groeit zegt hy
, aan

de Engelfche Kust, in Zee, op|Zee»Ruy,
Sponfen en Blaas- Korallynen , als een Byge-

was , vallende naauwlyks een half Duim hoog.

^xxxix. (39) Korallyn , die de Tandjes overhoeksge-

Yvooi- knot en uitpuilende heeft y de Takken uit‘
Koniiyn, gebreid

,
en bultige Eijernesten als Blaas-

jes met een Snuitje.

3, Deeze Korallyn, door ’c Mikroskoop on-

„ derzogt zynde, fzegt Eti.is)fchynt voort

„ te komen van kleine faraengedrukte Bollet-

„ jes, welke op een Fucus neergelegd zyn. In

„ ’t middelpunt van ieder derzelven kunnen

„ wy een klein Gaatje waarneemen , waar uit

,, zeer dunne gewrichte Buizen opftygen , die

,, over-

(39) SertuUria Denticulis alternts tiuncatis prominulis ,

Ovariis gibhis tosttatis
,
Ramis patulis. Syst, Nat XII. Co-

nlltna CeUifera minima fra^ilis, Ramofa, vaseuJifera, Colotc

ebutneo, Cellis Tubiformibus conjundis paululupj atcuïtis

fere oppofitis. E LL. Ccrell. p. 39. N. 5, T, f.

P L L. Ztipk, 33, Lyitdcr Plenti. bl. 92.

/
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,, overgaan in Takken beftaande uit dubbele VI.

„ ryön van Buisagtige Celletjes, welke byna

5» tegenover elkander geplaatst en aan de zy* Hoofd^

„ den vereenigd zyn , maar met de Toppen stuk»

„ een weinig uitpuilende. Uit de zyden van

j, deeze Takken komen hier en daar kleine

„ holle Blaasjes voort , welke zeer broofch

,, zyn en vol kleine Stippeltjes. Digt aan de

„ eene zyde van de Blaasjes hebben wy een

,, klein Pypje waargenomen , dat zonder twy-

„ fel de ingang van dezelven is.

„ Deeze Soort komt naby aan de Klasfe der

,, Blaas -Korallynen, wantin fommige Exem-

„ plSJren, daar van. hebben wy onlangs, aan

„ den Zeekant , doode Dieren in de Bl iasjes

^9 ontdekc t mnar vrcgeoo ^crsolvcr broolche

„ Steenige natuur
, dat zy zwarte Stippen in

,,
de Celletjes hebben , en dat haare Takken

„ met Buisagtige HengzeUjes aan elkander ge-

„ voegd zyn , worden zy hier ingevoerd” De
grootte is op ’c meefte een Duim , volgens den
Heer Pal l a s , die aanmerkt, dat men deeze

Soort op het Bladerige Korstgewas de Den-
neboom-Korallyn en anderen

, dikwils ma»
een Kwartier Duims boog aantreft. De Ei-

„ jernesten (voegt zyn Ed ’er by) van deeze

„ Soort, en die van de Sikkel - Korallyn, ver-

,, mengen de Geflagten van Blaas- en Cel-

„ Korallynen en Milleporen
, gelyk vervolgens

,, op de Millepora Lichenoides gezegd zal wor«

„ den”. Dit wordt daar wel niet gezegd, en
Pp 2 ora

I. BSSIi. XVII. ST’IKt

(
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VL

AfDEKL
LXXVIU.
Hoofd
STOK.

XI.
Cernuta^

Bokken-
Hoorn-

Kotallyij,

om die reden zal waarfchynlyk de Heer Bod»
DAEKT deeze geheele plaats hebben uitgela»

ten: doch het blykt
, dat de Heer Pallas

hier dorgelyke Zaadhuisjes bedoele, welke ook

aan die Soort van Millepore , zo zyn Ed.

meldt
,
gevonden zyn , en veel overeenkomst

fcbynen te hebben met de Eijernesten der Blaas»

Korallynen.

f40) Korallyn , die de Tandjes overhoeks
,
ge-

knot heeft, met bygevoegde Doornen', de

Takken overhoeks en Blaasagtige Eijer-

nesten met een Snuitje.

geeft aaft deeze Soorc den by»

naarn van Gehoornde

,

en Pallas dien vafl

Sikkel- of Zeisfenvormige, wegens de figuuf

der Celletjes ,
die naar Geitcu - Hoornen , om-

gekeerd op elkander geplaatst, gelyken , zo de

Heer E ll i

s

aanmerkt. Ik noem haar derhalve

Bokken -Hoorn Korallyn. Ieder Celletje heeft

aan zynen Top een kleine ronde Opening, die

naar de binnenzyde helt, en van agteren ver-

heft zig een fyn regtopftaand Haairtje, nevens

de inplanting van het naafie Celletje daar bo-

ven.

(40) SertaUrïa Dinticulis altetnis trUBcads , Spims adjec

ds, Ovarüs gibWs roftratis ,
Ramis aUernis. Spt. JVat. XII.

Cotallina Ceilifera minutisfima ,
falcata enstata

, Ccllulif

Capncotniroimibus fimpUdbus, Veficulas getens. E l L,

rtU. p. 41. N. i«. T. II. f. C. CeUukia falcata. P A L I.

*»•/* S4* iy" dir I’ImuI, bl. 93.
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ven. Zy draagt even zodanige Blaasjes ,
die vr.

geftippeld zyn , als de naastvoorgaande en

tüonen deeze twee Soorten
, zo onze Ridder HoomV*

aancekent, eeh te groote overeenkomst van

Cel- met de Blaas -Korallynen aan, dan dat

men die gevoeglyk van elkander zou kunnen

afzonderen. Ik vind deeze Korallyn
,
benevens

verfcheide Koraalmosfen , op Plantjes. Bonn

Zee - Ruy ,
die ik onlangs bekomen heb, uit do

MidUellandfche Zee,

(41^ Korallyn, die de Tandjes in ver bots, aan xli,

een gejchakeldf met den Mond van o«de- ^ oTitn"-*

ren gehoornd en overhoekje Takken heeft^

De Celletjes van deeze Soort worden door
den Heer Ellis by Oslbn- Hoornen verge-

Jeeken , en hebben minder overeenkomst met
Kreeftfchaaren , hoewel L i n n i® o s haar Chelata

getyteld hadt, Naar Harnasfen gelyken zy ook

veel minder , dan in die , waar aan de naam
van Harnas -Korallyn is toegelegd, niettegen-

llaande hy aan deeze dergelyken bynaam geeft.

Ik noemze derhalve Osfen - Hoorn Korallyn,

Zy is eene der kleinlle Korallynen die ons

voor-

f41)
Strtularia Denticulis fecundis concatenatls, Oie fubtu*

spmuto, Ramis altemis, Syst, N^. XII, Cotallini CelUfera

minutisfima rainofa 8c falcata
, Cellulis fimplicibus Tauri Coini»

facie invicem infettis. E l. L. Corall. p 41, N. 9. T, zi.f 15

C^llularia Chelata. SS.ijj» der Plttutd, bl.94.^

Pp 3

I. DEtL. XVll. STOtt,
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’VI. voorgekomen zyn , zegt E l l i s , en daarom

Lxxvrii
dacP-ALLAS haar aan

Hoofd- de Engelfche Kust nooit aangetroffen heeft:

STOK, doch zy komt voor
,

zegt hy, op het Zee-

Ruy en de Zee. Heeffers in de Middelland-

fche Zee. Het is , zo wel als ’t voorgaande

,

een ongemeen klein Gewasje, welks Takjes

als uit aan elkander gefchakeldc Osfen • Hoor-

nen famengefteld zyn, die ieder by de Ope-

ning een klein kort Haairtje hebben, ’t welk

zig als ’t beginzel van een nieuwen Tak ver-

toont. De Opening van ieder Celletje, aan’t

voorfte van het bovenfte gedeelte, is met een

dun Randje omringd, en haare zelfftandigheid

fchynt uit een fyne doorfchynende Schaal- of

Koraalagtige zerfüandigheid te beftaan.

XLii. C4fl) Korallyn , die geene Tandjes heeft ,

“Ivdder*
ftaande uit zeer eenvoudige

, s^eknodfie ,

Koiuiiyn, Jlompe Steeltjes , met een Opening op

zyde.

Deeze is Snake Coralline of Adder -Koral-

lyn genoemd van El lis, om dat zy vry wel

de gedaante van een Adder, zonder de On-

derkaak , alwaar de Opening is, uitdrukt.

Men

f4») SertttUria Denticuüs nullis, Surculis fimplicisfimis

cUvatis obtufis ,
ApeituM latcrali. Sjst, Nat. XII. Corallin»

Anguirormis «ninutislima non ramofa. E i. L I s Ccrall, p.

43. N. iT, T. zi. f. C. PalL, Ziöph, 36, Slangen-Ks-

lallyn Lytt dtr Planti. bl. 5»S.
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Men vergunne my , hier liever deeze benaa» vj.

ming, dan die van Slangen- Korallyn te

bruiken , om dat dezelve een geheel valfclvHcfovD.*

denkbeeld vsn dit Zee- Gewasje geeft. HetsTUs.

is geenszins gekrinkeld als een Slangecrek

,

maar beftaac , door ’t Mikroskoop gezien ,

uit Sikkelvormige Steeltjes , aan ’c eene End

dik, aan ’t andere dun, waar mede zy vast

zitten aan eene zeer onregelmaatig gekrinkel-

de Buis , die langs de Oppervlakte van het

Fucoides purpureum eleganter plurmfum van

Ray kruipt , volgens El lis. Voor de ge-

nen ,
die deszelfs befchryving in ’t vertaalde

Werk van P a l l a s niet verftaan kunnen ,

zal ik hier dezelve nader voorftellen.

KIen neemtsBQ , met de Gehoornde Cel*»

„ Korallyn, veeltyds waar op het Zee-Ruy,

„ (voornaamelyk op het PynboomagHge en

„ Kraakbeenige ,) daar ze op groeit, heb-

,,
bende, in plaats van Worteltjes

,

witte dik-

t,
agtige Buisjes , langs het Zee - Ruy kruipen-

„ de, daar witte kromme Spuitjes op ftaan,

„ die aan ’t end een gewelfd Flelmpje heb-

„ ben , van onderen met een plat Vlies , dat

„ dezelven voltooit , befpannen en met een

j.
Mondje voorzien. Het is derhalve, als ’t

„ ware, een Eenbloemig Cel -Korallyn”.

Pp 4
I. DRFI.. XVII, STVK,

E N U-
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-— non pilofa. —— 4S0

Gen. Vl, TüBüLARiA.
Sp. I. Indivifa f. Calamaris. P. — 485

— j. Muscoides. 491

Cornueopia. P. — 49i

— 6. jicetabulum. 4P8

- 7 - Splachnea.' *— 501

Penicillus, ft , 503

Gen. VII. Corallina.

Sp. I. Opuntia. — 507

— a. Officinalis. 509

Ceylonica. 5«
— 3 *

Rubens f. Capillaris. —
- 514

Spermophms, — 513

— 7* Penicillus: —
‘ 517

Gen. VIII. Sertülaria.

Sp. 1. Rofacea. 5»5

— 2. Pumila. —
- 5»7

~ 3. Operculata, — 531

— 5 - Abietina. 534

w 12. Plima. 548

Speciofa, P. —
* 55»

Sps 14»
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1 Oogjes of Getakte Spons, BI. 454

li» Wollige Spons. -- 459

1^0 — Stok - Spons of Rosfe, — 461

14.—

-

Hertshoorn • Spons. 462

15. Meir Spons. — 463

V. Gefl. KorstgewAs.
I. Soort. Bladerig. 475

Beitelvormig. - 477

3* Haairig. — 478

niet Haairig. ~ 48Ó

VI. Gefl. Pypgewas.
I. Soort. Onverdeeld of Pypagtig. — 48?

5- Mosagtig. — 49»

Hoornagtig. - 49*

6, —

—

Genaveld. — 500
7* ~ 50r— Penfeel - agtigj — 503

Vil. Gefl. Kouaalmos.
I. Soort. Rondledig. ~ Sf>8

2* — — Winkel • Koraalmos. i- 509
Ceylonich. =“ 5it

3* Rood of Haairagtig. — j-14

Zaaddraagend — 513
4. * Penfeel - Koraalmos, — 517

VIll. Gefl. Korallyk.
I. Soort. Lely • Korallyn. — 52j
3. Zee - Ruy - Korallym — 52S
n — <
J*

Haair- Korallyn. — 43a
Dennehoom Korallyöd - 535

12—

^

Pluim -Korallyn. — SSö
Krill -Körallyü. ~ 55»

Qq 14. Soort#
I mxu XVII. $tuS4

I



012 Optelling van
Sp. 14.

— 20.

•— aa.

— 24,

— 36.

— 40.

4;.

Antennina.

Lendigera.

Dichotoma.

Bnnata, f. Setacea, P.

Beptans.

Cornuta,

Anguina.

^’ag- 553
562

565

571

589— 506
—. 600

Has Sertulariarum Species posfideo, forfanplures. De
iis, qucB P H Y T o z ö o R uM nomine falutanda

, pauca
tdmodum asfervari queunt Genera, Tsniamm habeo et
Pennatularum Species

, tam ftccas
, quam in Liquore

eonditaSf in fequenti Tomo describendas.

Drukfeilen en

Bladz. 23 Rfg. 20. Soort daar van Lees Soort van
Pypgewas.

42 I. van de^Aant. Voor Au Lees An*
44 P. f^oor Dierrjes Lees Diertjes.
61 10. V

m

Weet Lees Wist.
' Voor zy Lees ware.

27. die zulks of ook gezien ofop.
“

' 71 3. van de Aant. Lees mooglyk in na-
volging.

114 ip* Doe uit gezien.

— 185 ~— 21, Voor kan Lees dan.

Bladz, B34



Z E E“G e w a s s e n. 613

14' —— Spriet • Korallyn. ~iS4
20- ——. Neet -Korallyn. — 5uSz

22. ——- Draad - Korallyn. — 568

24. —' Bo 1 ftel - Korallyn. — 5?«

3(5. —— Kruip • Korallyn. — 589

40. —— Bokken -Hoorn -Korallyn. — 596

42. ——• Adder * Korallyn.

Deeze Soorten cn raooglyk meer j bezit ik van Ko-

rallynen. Van de overige Geflagten , die gevoeglyk

Plantdie REN genoemd worden, kan men a-wr

weinigen bewaaren. Van de Lintwormen en van de Zee-

Pennen heb ik Soorten, zo droog als in Liqueur, wel*

ke in ’t volgende Stuk belchreeven zullen worden.

Verbeteringen.

Bladz. 234 Reg. 11. Lees voornaamfte.

236 25. Voor eu Leer en.

—

274 ao. Lees Cylindrifche.

279 22, Koraaltakje.

288 20. aar Lees maar.

30D 13. Lees ver van daan.

—

303 13, menigte.

— 325- 9. allengs.

357 ‘5- Regen.

358 12. -— vind.

—

3*54 4 Zee -Gewas.

Q*3 2 Bladzi 373I. deel, XVII. Stuk.



Drukfeilen en Verbete'ringen.

Bladz. 373 Reg. 5. Doe uit zullen.

414 —— 9- Lees Zakjes.

^ 507 17. Doe uit van.

——- 523 “— 29. Lees om de tedere.

562 — 4. ^oor van den tweeden' Rang*

in vervolg geplaatst.

n wi
' J79 — e3, Lees Blaas -Korallynen.

De Plaaten styrx <lus iogevoegd.

Plaat CXXVI. tegenover Bladz. 39.

¥ • « . CXXVII. -
r'vvxT’TTr ^

127.

k • • V li-i.*

r'WTV’
151.

« « « L/.2Sk.A.J.A.»

r»vv V
163.

•

r» vvvr
' < 77-

» •

r’VWTr
2j 3 .

k • •

r*V Y VTTT
k •

PVYVÏ^ fc

37 i*

» •

PYVY\r
• • zv A. /V V •

PYYXVT
—— 44 •

• •

PXltXVTI
471*

•

•

•

•

• . GXXXVI II. - 5Ö7.
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